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Parısteki Saacak. mizakereıeri 
Her iki far af tezleri arasındaki 

uzaklık devam edü;or 
Sancakta yeniden vakalar çıkarmak 
için mahalli hükumet bahane arıyor 

Şapka giyen Türklere 
. .. 

teca vuz edilmektedir 

Akdeniz 
emn yeti 
1 ngiltere ile İtalya arasında bir 

Akdeniz anlaşması yapıldığı 

hakkında biribirine zıt haber -
ler geliyor. Bu arada bazı Fransız ga
zeteleri bu İngiliz - İtalyan anlaşma

ıırnda Fransanrn açıkta brrakılmış ol -
ınasından şikayet ediyor. Hakikati hal
de İtalya Habeşistam işgal suretile ih -
das ettiği emrivakii tamamlamıştır. Gar
bi Habe~istanda merkezi (Gore) olmak 
üzere (Haile Selasiye) ye tabi bir hü -
kamet bulunduğu şeklindeki itirazlara 
da artık mahal kalmamıştır. Zira İta!- B. Tevfik Rüştü Ara.s 

Yan asekerleri (Gore) mevkiini de filen Paris, 22 (A.A.) - Havas ajansı, 
bugün işgal etmiş bulunmaktadır. Bu bildiriyor: 
itibarla İngilterenin (Adisababa) daki Fransa ile Türkiye arasında dün 1 

elçiliğini bir general konsolosluğupa çe- hariciye bakanlığında yapılan ilk top. 
virm~k kararı verdiği anlaşılmaktadrr. Iantıda iki taraf tezleri telhisen bir 
Tabii ingilterenin bu yolda bir kararı daha izah olunmuştur. 
tatbik etme .. i İtalyanın Habeşistandaki Cenevre müzakerelerinde <ılduğu 
mevkiini truumak ic;in bir adım teşkil gibi, Atikara hüktlmeti İskenderun 
edecektir. 

ASIM US 
.Sorıu. Sa. 2 Sii. -1 ı 

sancağının istik~Alini istemeıct.edir. Frab 
sa ile manda taahhütlerine binaen böy
le i!!tiklali kabul edemiyeceğini, fakat 
muhtariyet çerçevesi dahilinde mez
kur Sancak idaresinde her türlü teşki. 
latı kabule amade olduğunu söyl~mek
tedir. 

Bugünkü toplantıya meselenin kon
seydeki mazbata muharriri de i.jtirak 
edecektir. 

SOVYET 

B. Delhos 

Paris, 22 (A:A.) - Tevfik Rilştü 

Aras'ın riyasetinde, Paris büyük elçisi 
Suat Davaz, Riyaseticumhur Genel 
sekreteri Hasan Rıza, büyük e!t:i Nu. 
man Menemencioğlundan mürekkep 
Türk heyeti murahhasası dün !sken
derunun müstakbel idaresi hakkında 
be.şlanan müzakerelere devam etmek 
Uzere u sabah Hariciye ~}canlığına 
gitmişlerdir. 

Fr3.Llsız heyeti murabhasası da 
Hariciye Ba.k:ını Delbos, hariciye müs
teşarı Vienot, Fransanm Ankara bü
yük elçisi Ponsot ve Şark Şubesi di
rektörü Chavelden mürekkeptir. 

Konferansın noelden evvel işlerini 
bitireceği ümit olunuyor. Türk heyeti 

(Sonu: Sa. 2 Sil. 5 ) 

Benzin ve petrol 
ucuzluyor 

gemileri 
Çımeİıtonun ıthal resmi 

ispanya sularına hareket 6 dan 3 liraya lndıriliyor 
emri aldık lan doğru değil! Ankara, 22 (Telefonla) - Maliye 

Vekaleti, hayatı ucuzlatmak için sa. 
nayi ve ziraatte kullanılan be-nziuin 
mahalli satış fiatı üzerinde yüzde 
20 - 22 ve köylünün kullandığı pet. 

Lam{lrlin caddesinden bir görünüş 

Muharrir Hakkı Süha Gezgin soruyor: 

Lamartin caddesi mi? 
N

ıııı .. t) 
ıcçmn ••• . 

Bir Fransız şairini hır millet 
sal}gısına erdırecek kadar 
yüksek olan bu hareketımı
zi hangi hakkımızın müda .. 
faası uğuruna qapıgoı uz? Hak.kı Süha 

GEZGiN (5 inci sayı/a>mzda okuyımuz) 

Halk dün ~kşam ekmek buıamadı 

Küçük fırınları kapa-
•• 

tınız! Ust_ijndağ 
Yazan.· Yekta Ragıp Önen 

İstanbul fırıncılarını ya bir şirket 

halinde birleştirmeli veyahut biran ev
vel belediye üç asri ekmek fabrikasını 
inşa edıp İstanbul halkını ' zaman za -
man başgösteren ekmek sıkıntısından 

artık kurtarmal :dır. 

Almanyaya ihracatın fazlalaşması ii
zerine buğday fiyatlarında biraz yük -
selme oldu. Aradan bir gün geçmeden 
fırıncıların camekanlarında ekmek azal
dı. Günlerdenberi ekmeği narktan aşağ: 

satan fmncılardan çoğu hemen beledi -
yeye başvurarak narkm hemen arttırıl

olduğu gibi narkın haftada bir tesbiti
ne karar vererek birinci ekmek fiyatı
na on para, ikinci ekmek fiyatına yirmi 
para zam yaptı. . 

Yeni nark bu sabahtan itibaren mu
teber olacak... Bununla beraber fırıncı
lar yeni zammı kat'iyyen kafi göm1iye
rek belediyeye yeniden bir müra~tta 
bulunmaya karar vermişler ... Un fiya~ 
tının çok fazla arttığını, narkın ancak 
on bir kuruş olursa idare edebilece·ğini 

söy li y ecek 1 ermiş ... 
(Sonu: Sa. 4 Sü. 1ı) 

masını istediler. Nark on beş günden on ---..,....,...----------~-:-

beş güne tesbit edilmekte olmasına rağ- r:.::nteciff no_c.indeıı_: 
men oelediye halkın ekmeksiz kalma - Y" JN-v--' 
masını temin için fırıncıların bu müra-

caatı:11 kabul etti. Buğday fiyatlarının ilk tay yare 

(Koınsomol) isminde bir Sovyet 
gemisir.in lspanya sularında General 
Franko emrine tabi bir harp gem.isi 
tarafır.ılırn torpillenerek batırılmış ol
mast tehlikeli bir vaziyet ihdas etmiş
tir. Hadise, Sovyet Rusyada büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. Birçok yer 
lerde mitingler yapılmaktadır. Diğer 
tarafttın Moskova hükfı.meti devletler
den bu türlü hadiselerin önüne geçmek 
için tedbir alınmasını istemiştir. Mos

fazla temevvüç gösterdiği zamanlarda 
rolün satış fiatı üzerinde de yüzde --------------- N ew:en Tcvfik'ü~ şöyl~ bir w-;raı 

vardır: 

Yeni Romen Elçisinin 
sözıeri: 

Romanya ile 
Türkiye hem dost 
hem müttefiktir 
Eıçı bugün hareket 

eaıyor 

Dost ve müttefik Romanyanın ye. 

lli Ank-r:.1 el!fİSİ B. Aleksandr Tele. 
tnak, dün saat 15 te Romanya vapu. 
tiie şehrimize gelmiş, Perapalas oteli. 
rıe inreiştir. 

Yeni Romanya elçi.qi, diln erapalas 
Of.elinde kcndisile görüşen ICURU~ 
trıuharririnc demiştir ki: 

- H~nüz Cumur Başkanına itimat. 
nanıemi vermemiş olduğum için tabi. 
fdfr ki resmen beyanatta bulunamam. 
};'akat Ankarada memleketimi temsi1 
fçfn ta:dn edlldtğfmden dolayr rok 
bahtiyarım. 

30 - 40 nisbetinde tenzilat yapılma. 
sma karar vermiştir. 

Maliye Vekaleti. hariçten ithal e. 
dilen çimentonun bir tonundan ahn. 
makta olan 6 lira resmin de 3 liraya 
indirilmesini kararlaştırmıştır. 

kova hükumetinin istediği tedbir şu- ----------------
dur: General Frankoya mensup olan ş ht' b• tk 
harr gemilerinin korsan ~e~i ilan ('. a 1 n ' r n u u 
dilmesi. Rusyanın bu teklif1 kabul e-

dilnıed ıği takdi~de Soyetler taraf~dan "Almanqa müstemlekeler 
Akdenızde naklıyat yapılacak tıcaret 

gemilerinin harp gcmilerile himaye e- butmak arzusunJadır,, 
dileceği hakkında rivayetler vardır. 

Hatta bu arada Karadenizden. ~kden~.

1 ze on üç parça Rus harp gemısı geçtı
ği hakkmda bazı habE'rl2r neşredilmiş
se dt? (Tass) ajansı bu türlü haberle. 
ri tekzip etmiştir. 

Bununla beraber bu tekzipler vazi
yetteki vehameti izale etmiş olmaz. 
Genen.! FraD.Ro kuvvetleri Sovyet ge
m ilerine karşı takip ettikleri muame. 
leyi değiştirmedikleri takdirde her an 
bir tehlike ihtimali vardır. 

Mo~kova, 22 (A.A.) - Ta.ss ajansı, 
Soyet h:lrp gemilerinin !sapnyol sula
rına h1r"ket emrini almış olduklarına 

(Smm,: Sa. ! Sil. 5) 

Berlin, 22 (A.A.) - Rayişbank me
murlarrnft hitaben bir nutuk söylemiş 
olan M. Schacht, "Dünya Almanyanın 
da müs~mlekelere sahip olmasına k8.
fi gelec<'k derecede büyüktür. 

Herhangi bir mıllete ait araziye 
fazla !·aklaşacak surette ilerlemeğe 
hacet kalmaksızın bir deniz aşırı AJ
manyası vücuda getirmek mümkün
dür. Atman milleti istikbalinden \'az,. 
geçmek istememektedir. Almanya, 
müstemlekeler elde etmek arzusun® 
bulunduğunu yorulmak~ızm tekrar 
etmektedir. Çünkü Alman to"'ra.ğında 
Alman mıl!ntini beslemek için başka 

çare yoktur.,, 

Eunu tanıyor musunuz? 

21 

· El>abil oldu Tayyare. Denildi bom
baya siccil. 

N t;;yzen bu sözlerile tıırihin eski de. 
virlerinde bir Arap lcavmini yrz·7ala
rmda getirip attılda.r-ı küçük taş par. 
~1.arı ile m!thveden Ebabil ku~l.a·mm 
bir nevi ipti.d.ai. tayyrıre okluğuım .-;odi. 
a edenlere hak verir. 

ltfcşhur lngiliz tarihçisi de (Vel8) 
en son neşrett iği küçük cihan ta .. :hin
de şöyle denıi§tir: 

"Bir Yunan masalına göre eski 
Müws medeniyeti c.;;v rinde (Dedo2e) 
isminde bir Giritli ~·an'atk.ar ha.~·crda 

uç-an bir makine yopt1. Bıt maldn'J cle
nbe diişüp parçal.arıarak harap rıidu . ., 

Ayni zıanııanda (Vels) bı.t fıkrayı bu 
§ekilde kaydeder/ren Giritli smı'rd kd.. 
rın yaptığı makinenin bir (d(':11fr: ıay
yaresi) olması ihtimalin~ de ayr•ca i
şaret etmi.Jtir. 

Tarihi t etkiklerin ı:erdifji bu l ıirm 
ııc ticelere b~kmca in~~n dü§iiııiiyor ve 
kend i 1amd inc: "Gal;ba cm doku....·ımcu 

ve y irminci asıralrın iftihar ettii]i son 
f enni icatlar bir gün gelecek tarihten 
evı·clki dev:rlere ait toprak tab':.Lkala. 
rı içinden kcş/edflecek!,, diyor. 

Hasan Kum~ayı 



1 

lngiltere ve Fransa 

Adisababa elçiliklerini 
konsolos uğa çevirdiler 

Roma, 22 (A.A.) - Resmen bildi. 
rildiğine göre, lngiltere ve Fransa 
hükumetleri, Italyan hükumetine 
Adisababadaki sefaretleri Ceneral 
konsolosluğa tahvil etmeğe karar ver. 
miş olduklarım bildirmişlerdir. 

B. Ciano, Sir Drumont ileB. Blon. 
dele İtalyan hükümetinin memnunL 
yetlerini bildirmiştir. 

Vaşington, 22 (A.A.) - Salii.hiyet. 
tar mahafiJ, Ameıikannı yakında 

Adisababaya bi r konsolos gönderece. 
ğini, Fakat bu kararın İtalyan fü_ 
tuhatınr tanırnakdemek olacağını, zi. 
ra yeni konsolosun pasaportunu a1e1. 
ade vize ettirmi~ bulunduğunu, kon. 
solosluk istihsali için zaruri olan be. 
ratı takdim etmiyP-ceğini beyan et. 
mektedir. 

Brüksel, 22 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafil, Belçika hükumetinin yakın. 
da Adisababa sefaretini konsül jene. 
ralliğe tahvil edeceğini beyan etmek. 
tedir. Hatta bu kararın bugün veril. 
mesi muhtemel olduğu söylenmekte. 
clir. 

Hariciye ner.arcti müteh.a.ssrsları, 
lngiltere, Fransa ve Amerikanın ay. 
nı zamanda vermiş oldukları karar. 
fardan mütevellit meseleyi tetkik ede. 
ceklerdir. Hükumet rnahafili, bu ü~ 
kararın a:rm mahiyette olmasından 

dolayı ~ok memnun olmuşlardır. 

' T AHV/L KEYFiYET/ MÜZAKERE. 
LERLE ALA.KADAR DECIL 

Lonura, 22 (A.A.) - Adi.sa.baba. 
cla.!d lngiliz elçiliğini baş konsoloslu. 
~:ı tahvil hususunda lngilterenin ver. 
diği kaı·arın, yapılmakta olan lngi., 
tiz - ltaJy:ın 'müzakereleı:ile ahika. 
dar olmadığı resmen beyan olunmak. 
ta ise de umumiyetle İtalyan - lngi. 
liz münaseb.-ıtmm tanzimi ve ıslahı 
bakımından bir adım olarak telakki 
olunmaktadır. 

Ingilterenin ~\disababadaki masla. 
h:ıtgüzarı Roberts yakında bu şehir. 
den ayrılacaktır. Akdeniz anlaşması 
hakkındaki mü1.akerelere gelince, 
Times gnete~i. başlıca müşkülatm 

artık bertaraf (>dilmiş olduğunu ,.e 
mucibi memnunh·et bir anlaşmanın 
ya.kında elde edileceğini yazmakta. 
dIT. 

lngilfere kralı Noel 
tatilinde 

FRANSIZ GAZETELERi NE 
DtYORLAR? 

Paris, 22 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesinin Londra muhabiri bildiriyor: 

İngilterenin Adisababadaki sefare • 
ti, general konsolosluğa tahvile karar 
vermesi ve bu teşebbüsü Fransanm ta
kip etmesi, İtalya tarafından Akdeniz -
de arazi statükosuna ve bilhassa Bale -
ars adalarrmn statüsüne riayet edilmesi 
için vaadinde bulunmuş olmasından 

münbaisdir. 
Figaronun Roma muhabiri diyor ki: 
Şimdi pek yakında Cenevrede ital -

yan imparatorlunun tanınacağı mütale
ası ileri sürülmektedir. Necaşi hükUme· 
tinin büsbütün ortadan kalkması üze -
rine Habeş murahhaslarının salahiyet • 
1erini tetkik etmek üzere Milletler Ce
miyetinin fevkalade bir toplantıya ça -
ğmlması teklif edilmektedir. 

P:ıris, 22 (A.A.) - Fransamn Adi
sababadaki elçiliğin İngilterenin yap -
tığı gibi başkonsolosluğa tahvili siyasi 
mahafilde Frarsız - İtalyan münase
batmı düzeltecek bir hareket olarak te· 
Hikki edilmektedir. Fakat bunun Habe
şistan üzerindeki İtalyan hakimiyeti -
nin tamnmasmı tazammun etmediği de 
kaydolunmaktadır. Milletler Cemiyeti -
nin gelecek sene başında Habeşistan ü

zerindeki İtalyan hakimiyetini tanıması 
imkansız görülmüyor. Bu takdirde ise 
gerek İngiltere gerek Fransa bunu kat'i 
olarak tanımakta serbest olacaklardır. 

ROMADAKt MEMNUNiYET 
Roma, 22 (A.A.) - Adisababadaki 

Fransız ve İngiliz elçiliklerinin general 
konsolosbık haline ifrağı burada umu
mi bir memn~-\yet uyandırmıştır. 

Messngero gazetesi diyor ki: 
"İtalyanın uzun müddettenberi Ha

beşistanda ihdas ettiği yeni vaziyetin 
tamnmasr, hukuk veya usUI sahaların
da yapılacak olan herhangibir kayıttan 
daha mühimdir. Zecri tedbirlerin tat -
biki ile italyaya yapılmış olan haksızlık 
her tarafta yavaş, yavaş, fakat tam ola
rak, tamir edilmektedir . ., 

Gazeteler bundan başka Habeşistan
da Göller nuntakasmda yapılmakta o -
lan askeri harekat hakkında malumat 
vermektedirler. Şimdi Habeşistamn ce
nup • garp kısmının en ileri noktasını 
teşkil eden Rodolf gölüne kadar ser • 
best münakale temin edilmiştir. 

Çin hadiseleri 
Londra, 22 (A.A.) - Kral altıncı Çan-Kag-Şek muhakkak 

George, yanında kraliçe ve çocuk kurtarılacaktır 
George, yanında kraliçe ve ço-
cuklan ve iki prenses olduğu 

halde, noel ve yılbaşı tatillerini ge
çirmek üzere, hugün Sanckigham şa .. 
tosuna hareket etmiştir. 

On beş gün izin alan Baldvin de 
tatil devrcsi~i Varceshire de geçirecek 
kanunisaninin 5 veya 6 smda Londra· 
ya . dönecektir. 

Faris, 22 (A.A.) - Lille şehri de -
mir fabrikaları amele ve patron mü • 

Ce.:ıevre, 22 (A.A.) - Koomingtan
gin siyasi merkezi konseyi reisi B. 
Van-Şiııg .. Vey Nankin hükumetinin 
acilen memlekete dönmesi hakkındaki 
talebi üzerine bugün Çine mütevecci
hen vapura. binmiştir. 

Tedavi için bir müddettenberi Av. 

rupada bulunmakta olan Van-Şing : 

Vey giderken yaptığı beyanatta ezdlın 

messillerine başbakan tarafından çeki le demiştir ki: 
len telgrafa cevap olarak, patronlar de
legasyonu, vaziyette henüz hiçbir de -
ği;:iklik olmadığı için Parise ge!emiye -
ceğini belediye reisine bildirmi§tir. 

İş tekrar b<lşladrktan sonra patron -
hr B. Blum'ün davetine icabet edecek
lerdir. İhtiyaç görüldükçe yeni ame -
le kaydedilecek fakat karı§rklık unsıır
ları fabrikalardan uzak tutulacaktır. 

Sianf u hadiseleri, Çinde nizam ve 
kanunt!' kaldırmakta, ordu ve disiplini 
bozmakta, memleketi daha derin bir 
dahili 1ğtişaş içine atmak tehlikesini 
göstermekte ve hariçten g~len tehdit
leri daha ziyade kolaylaştırmaktadır. 
Harici hücumlara karşı müdafaa fik
rini bu gıbi usullere ileri sürmek, ce
nuba i.~1.melt için arabayı şimale doğ. 
rı.ı siirmck demektir. Çinlilerin, eınni· 

Suriqe Cumurreisi yeti garanti etmek, Çan-Kayw5ekin 
seçildi çabuk surette kurtulmasını elde eyle

mek için ellerinden geleni yapmaları 
Şanı, 2'.2 (A.A.) - Parlamento top. lazımdır . 

lanmıştır. Cumhur rei!'lliğine Haşi. ___ -----------
ıaııil:ıttasi ve parlamento reisliğine 

rari~ Huri scçilmi:şlerdir. Kabine Anadoluda hava vaziget1 
C mil l\fa: :ını- riv:u;('tindc t~~kl\ü! 
~tir. 

Frnn.sa fevkalade komi~eri, müs. 
tftfi haŞTl"fdl At:ı Eyubİ)<', büyiik hiz. 
metlertnclen dofayı Lejyon Dönör ni. 
şa.mnm ü~üncü riitbesini takmıştır. 

Ankar~ 22 (Tcelfonla) - Son ~>1 

~::ıat içinde Marma!'a Ye I<arade!liz kı-1 
yılari!e Doğu Anadolu yağışlı geçmiı:-. 

tir. Hararet Erzurum da srf ırdan a.y-ı- 1! ğı 11, Adanada sıfırdan yukarı 18 dir. 

Akdeniz en1niyeti 

ispanya 
harbi 

lngiltere hükumeti 
mütareke tavassu
tundan vaz geçti 

Salamanca, 22 (A.A.) - Neşredi -
len bir tebliğde ezcümle deniliyor ki: 

D;inl:ii gün, sükfın içinde geçmiş -
tir. iş'ara değer mühim haber1er şu -
dur: 

Kıtaatnnı:z Villareal mmt<:kasında ve 
Alava cephesinde taarruz etmişlerdir. 

Asiler, bu cephede Gestafe'de işgal et
mekte oldukları mevzilerden çıkarılmış
J:ırdır. 

Madrit, 22 (A.A.) - Cumuriyetçi· 
ler, altı saatlik bir mücadeleden sonra 
geçen hafta Pozuelo ve Boodilla mın -
takalarında zayi etmiş oldukları mev • 
zileri istirdat etmişlerdir. 

Londra, 22 (A.A.) - "Reuter ajan
sından" ingiltere6 hükumeti, noel tati -
linde İngilizlerle Fransızların tavassutu 
ile İspanyada bir mütareke yapılması Ü· 

mitlerini tcrketmiştir. 
İyi malUmat almakta olan maha -

fil, tatillerden evvel hiçbir yeni tavas • 
sut te1jebbüsü yapılmryacağrnı beyan 
etmişlerdir. 

Londra, 22 (A.A.) - Ademi mü -
da~a!e komitesi bugün öğleden sonra 
toplanarak yarınki i~timada görüşüle -
cck meseleleri tesbit etmiştir. Buna na
zaran ademi müdahaleye müteallik bil -
tün meseleler yarınki içtimada mevzuu 
bahsqlacaktır. 

Alman yada 
mühim tedbirler 

. Harp. halınde 
ahali seferber edilecek 

Ber!in, 22 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: • 

HüMmct lüzumu takdirinde sivil 
ahaliyi de seferber etmek için çok 
mühim tedbirler almıştır. Askeri mü
kellefi:\ ttten kurtulmu!l olan mütehas
sıs am.::le seferberliğin ikinci gününde 
muayyen mevkilere giderek emirler 
alma.k ve muayyen vazüeler deruhte 
etmek hususunda talimat almışlardır. 
Kadınların, sivil vazifelerinde bu a
melenin yerine geçecekleri söylenmek
tedir. 

Bütün memleket kuvvetlerinden is
tifade edilmesine doğru olan ilk mer
hale hava taarruzlarına. karşı büyük 
tedafüi 1.·ir teşkilatın kurulması idi. 
Geniş bir fen kadrosu bu teşkilata 

bağlanmıştır. Bundan başka halkın bü 
tün tabakaları da bu müdafaa teşki· 
latma iştirak etmektedir. 

Yeni dört senelik planın herşeyden 
evvel ·nE:mleketin tam seferberliğini 
temine matuf olduğu muhakkaktır. 

Şeker fiyatları 
inmiyecek 

An.kar::ı., 22 (Telefonla) - Şeker 
fiyatlarının indiirileceği baltkmdaki 
neşriyat doğru değildir. Bilakis hüku
met hazinede olan \'aridat azlığını kar 
şılamak lüzumunu duymuş, bunu te
lafi için kazanr.ı.akta olan sanayiin i~
tihlak ettiği şekerlerden aldığı ıstih-ı 
lak vergisini dört kuruştan beş kuru
!'ıa çıkarmıştır. 

Fabrikaların istihsali 65 bin tonu 
tecavüz edecek olursa kilo ba.şma beş 
kuruş 40 santim alınacaktır . 

Deniz9olla11 vapurlarına 
hareketvesıkası veritecek 

Ankara, ~2 (Telefonla) Denizyol. 
larr işletme idaresinin vapurlarına, 

Marmara havzasına işliyen aynı ida. 
re Yapurlarında olduğu gibi senelik 
hart>ket ''e3ikası verilmesi kararlaş. 

mıştır. nu ,·csikalar, limanlardaki 
fazla ge~ikmclcri ortadan kaldıracak. 
tır. 

(Vstya.nı, 1 incide,) 
Fakat unutmamak lazımdır ki İngi. 

!izler Habe~istan işini bir Milletler Ce
miyeti meselesi olarak telakki ediyor -
lar. Bunun için Milletler Cemiyeti ta
rafından bu hususta açık ve kat'i bir 
karar verilmedikçe ingilterenin Habeş 
ilhakım tasdik etmesi hatıra gelmez. 
Nasıl ki İngiliz Dış işleri Bakanı Eden 
bunu bir beyanatında açıkça söylemiş -
tir. 

Bundan başka Habeş meselesi yü -
zünden İngiltere ile İtalya arasında bir 
de Akdeniz meselesi vardır. İtalya bu 
meseleyi İngiltere ile halletmek arzu -
sundadır. Bu maksatla iki memleket a
rasmda birtakım müzakereler yapılmış 
hiç olmazsa zahiren birtakım anlaşma 

formülleri de bulunmuştur. Bundan do
layı son günlerde İtalyan gaıetcleri 
Akdeniz üzerindeki bu İngiliz - İtal

yan anlaşmasının artık neşredilebilecek 
bir safhaya girmiş olduğunu yazmağa 
başlamıştır. 

Bununla beraber Londradan akse -
den haberler henüz bu hususta ihtiyat
lr bir dil kullanmaktadır. Bu haberlere 
göre İngiliz siyasi mah<'.'filinin fikri şu
dur: İngiltere ile İtalya arasında bu -
gün yapılacak bir Akdeniz anlaşması 

noksan olur. Zira bir takım meseleler 
vardır ki henüz inkişaf devrindedir. İs· 
panya hadiseleri bu meselelerden biri -
dir. Bugün İngiltere ile İtalya arasın -
da Akdeniz üzerinde imzalanacak bir 
anlaşma yarın İspanya meselesi yüzün
den bozulabilir. Şu halde İngiltere ile 
İtalya arasında tam bir Akdeniz an -
taşması olabilmek için göz önüne alına
cak ve hallolunacak birtakrm meseleler 
Yardır. İtalya tngiltereye daha geniş ve 
daha açık ~mniyet şartlan göstermeli · 
dir. 

Akdeniz meselesinin esasına gelince, 
fikrimizce bu denizde sahilleri olmak iti
barile Fransanm alakadar olması tabii 
ise de Türkiye ile Balkan Antantr dev
letlerinin de hayati' menfaatleri bulun • 
duğu pek açık bir hakikattir. Onun için 
Akdeniz emniyeti bütün bu devletlerin 
iştirak edecekleri bir konferansta hal -
lolunabilir. Bunun haricinde yapılacak fi . 
lfonuşmalar ve anlıı§malar hep bir h?- ~ 

zırlık .m4liyetinde telakki _.edilmek. la .. 

rzımgrli~. . . ,, 

Yeni Romen 
e ClSl 

.!» 

(Vsyuııı, ı incıue) 

Memle!ietiniz bana yabancı değil. 
dir. Bundan cnel de vaziie:e.1 olma. 
sa dahi, seyyah ~ıfatile Istanbula 
gelmiştim ve bu gelişim, illcb:ıhar p;i. 
bi fa biatin hilha.:3Sa güzel devresine 
rastlamıştı. Gördüği:m manzarayı 

hele Halicin i.izerine altın tozu gibi 
dökülen batı ışıklarını hiç unutamı. 
yacağım. Dana öyle geliyordu ki, bu 
memlekette do1'.san sene, yüz scr..e 
yasayahilirdim. Ömrüm o derece ar. 
t:ı rclr. 

Romanya ile Türkiye arasGıclaki 
münasel>etimizin fevkalade iyi oldu. 
':unu bilirsiniz. Ciinkü h~m dost, hem 
müttefikiz. f:gld bir söı vardır ki 
bit· hakil<ate i..;ıtinat etler: •'Mevcut 
bir serveti muhafaza etmnk, servet 
yapmaktan daha mühimdir.,, derler. 
Romanya ve Tiirkiye münasebetleri 
de harikulade iyi olduğu için vazifem 
hunu memnuniyet ve iftiharla muha. 
faza etm~ğ'e salı~mak olacaktır. 

Yann (bu~ün) Ankaraya gidiyo. 
runı. Yiikselc Cumur Bn~knnmız:ı 

itimat mektubumu t:ıkdim ettikten n 
protn!;o~ r.~:: :i!..:b\.'~ hiilain:et cr!dr.i?e 
tanıştıktan sonra lc;tanbula dönecek 
,.e Yaliyi ziyaret edcce·:im. 

rl:ıliciyc :\nzınm!Z Mösyö Anto. 
nc:;ko, ~ubat ayında Atiııada yapıla. 

cak Balkan Antant; lrnn~eyi toplar. . 
tısma giderken Tiirhiycye geleceği yo. 
lunda hcyanaHa bulunmuştu. Du 
ziyaretin tef errüatr bittahi Hariciye 
\ Tekilin iz Doktor Rü~tü Ara.sla tesl::it 
edilecektir.,. 

Y cui Romen cl<;isi. selefi n. Fi oti 
kadar St!nıpatik. genç ve hitkim bir 
zattir. Dostumuz ve müttefikimi1 
Romanya ili' nıemlL :.etimiz ar.:ı.-:mdal i 
müna.-.ehatın l\yr.i mükemmeliyetle 
muh:ıfazn vnrlf~!n~e mnva.ffakiyet. 
ler flileri~. 

1 
':!: "' "' 1 

Romanyanın sabık Ankara elçisi D. 

•• • Sovyet gemı erı 
(Vstyaıu, 1 iıtcide,) 

dair 1ntJı.z menabiinden çıkarı:an. lıa,. 
berl~rı tekzip etmeırtedır . 
JJOUA6lJ.4ı• H.UôUıfi OlJEJ1EDEN 

GEÇEN GEMi 
Ankara, 22 (A.A.) - Bazı siyasi 

mahafilde, İspanyol gemilerinin Bo. 
ğazlardan rüsum ödemeksizin geçmek 
te oldukları şayiası deveran etmel\te. 
dir. Kezalik Messagero gazetesi, ls. 
panya gemilerinin Boğazdan rüsum. 
RUZ geçmek talebini, emsal teşkil et. 
memek için Türkiye lıtikfımetinin ı-cd. 
detmiş olduğunu ve fakat tatbikatt:ı.. 

istenilen muafiyete müsa.ade edilmi~ 
bulunduğunu bildirmektedir. 

AfPdolu Ajansının salahilettrı .
makamdan öğrendiğine nazaran hu 
şayia ve bu yazının hakikatla hiç hir 
alakası yoktur. Boğazdan gec;:en ge. 
miler, İ3tisnasrz rüsumu ödemişlt•r ve 
ödemektedil'ler. 

Moskova, ::!2 (A.A.) - Tass ajan. 
sr bildiriyor: Komsomol gemisini 
batırmış olan İspanyol faşistlerinin 

tahrikçi hareketleri hakkındaki ha. 
herler 8ovyetler Birliğinin her tara. 
fında derin bir infial ve hiddet uyan. 
drrmrştrr. 

Her tarafta büyük mitingler ya. 
pılmakta ve on binlerce işçi, bu mi. 
tinglerde, bu korsanlık cinayetini in. 
fial ve nefretle takbih eyleme!tfedir. 
İşçiler, hükumetten faşistlerin bu gi. 
bi tahrikçi hareketlerine bir niha) et 
vermek üzere tedbirler alınmasını Vf' 

Sovyet gemilerinin seyrisefer emni. 
yetlerinin teminini istemektedirler. 

Mo~kova, 22 (A.A.) - Gazeteler, 
İspanyol asileri tarafından batırılmış 
olduğu iddia edilen Romso:nol adh 
Sovyet gemic;i hakkındaki karar pro. 
jelerini ncşretmektedir. 

SoYyct hükumetinin çol< büyük 
akisler uyandırabilecek kararlar ,·er. 
mek arif esinde bulunduğu, bu karar. 
Jarm yazılış tarzlarından anla~tlmak. 
tadır. 

Uu hususta ezcümle deniliyor ki: 
Ticaret gemilerimizin muhafazası 

için ispanyaya bir filo gönderilmesi 
lUZlmdq·. Ticnri menfaatlerimizin 

· koru"ması i~in .gönderilmesi icabeden 
. Jıarıt.!R:emilerinin bir an ~vvel haztr • 
!anmasını hükumetten rica ediyoruz. 
Her Sovyet ticaret gemisine emin bir. 
bcl•ci refakat etmelidir. 

Tlüki'ımetin nihai darbeyi indirece. 
ğindcn !'üphe etmiyoruz. Faşist ser. 
giizeştdlcr artık mesuliyetlerinden 
kaçmamazlar. Hesaµ verme günü ) ak 
laşmıştır. 

Paris müzakereleri 
(Vstyan.ı, 1 incide,) 

mur:ıhhas~sı Sancağın :stiklali iizerin· 
de ısrar gcsterdiğinden iki taraf tezle .. 
ri arasındaki uzaklık devam etm·'kte
dir. Mamafih her iki tarafı da rnem· 
nun e<lccek bir anlaşma zemini bıılun .. 
ması b<>klerunektedir. 

Hakp, 22 (Hususi) - Sanc..,kt::ı in
tihabata iştirak ctmiyen heyeti ihti
yariyelerin mühürleri alınmış, kendf .. 
leri mah'.:emeye sevkedilmiştir. 

Liziltiy~. 22 (Hususi) - Sancakta 
yeniden va!r'alar çıkarmak i~in m.ıhal· 
1i hükumet bahaneler aramaktr.dır. 

Mr~halli hükumetten müzaheret göı en 
Vatani partisine mensup bazı ldmsc· 
ler ~a.pka giyen Türklere tecavilz et
mektcdir!er. ŞalJlrnya karşı yapıları 

mü:::adcl:!d~ m:ı.h:ılli hükfur:.et ve rr. an
da memurları ancak irticadan medet 
t•mm:ı 1·;tad:rlar. 

P: ris, 22 (A.A.) - Antakya ve Is -
kcndcrun me:;elesi etrafında sabah saat 
11.30 eh b:r toplantı yapıb11ştır ve B. 
Rüştü Ara::. Türkiye büyük elçisi Suat 
Davaz. BB. De:bos, Vienot, ihtilafııı 

Millet!cr Cemiyeti ne::d:ndeki raportö· 
rü Sandler ve 1sveçin Bern elçisi W est' 
ı:1arı bu toplantıya i~tir:ık etmişlerdir. 

:Cundan sonra•B. Delbos, Rüştü A· 
ras serefine bir öğle yemeği vermiştir. 
B:.ı z:y:ıfette ezcümle BB. Blum, Vie ' 
not, Suat Davaz ve Numan Menemen ' 
cioğlu hazır bulunmuşlardır. 

Filotinin yeni \'azife!"'ine taşlanıalc Ü· 

zere Atinaya varmış nfac:ı~ı haber 
alınn11ştır. 

:j. • • 

~oeli Atinada ge:irmc~ üze~e htl· 

gün ~ehrimizden bir Gom:ı.::-y~l· ,. 'r. 
be ,.e 11rofrsör kafile3i tra.n~i~ o:.:ır.:' 
geçmi!Stir. 
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•rasvir ve tallUtte 
8'VZAI bedla., Horhor Ç~ımesi baıında işıenen katmerli cinaqet: 

Refik Ah.!": eevenaıı 2 arkadaşını birden öldüren T opkapı 
Be~lmJ İzletlD •-rıyatro konuema

adile çıkan gUlıel Jdtabmdan bab. 
keıı "Bbıde tiyatro bllgimne dair 

"tm.'t olan Uç bet ellerden be-
hatırbyabildilim en eU1at Halil 

l.d' muharririn neeretmll ot:!u· ı 
--ı'iyatro fennidir., demiftim. Ana.' 

un uzak bir eehrlnde Halkevi 
kolunda çalıet ğm b '.ldiren b!r 

rucu bf&na yazdığı mektupta bu 
bakkmda lahat vermemi iatl

ve piyasa.da bulmak mtlmktln olup 
fDıı 10ruyor. 

Aziz okuyucuya önce fUllU haber 
!D ki bu kitabı tedarik etme~ 
~ ml\mktlıı olm.ad:fmı samı~ 

Sebebi de kltabm tamammm 
di!mem·ı o'maa!dır. 

Devlet tiyatrosu kurulmağa tqeb
edlldiğt ve tiyatro hayatının fe-
netlceler vermesi bekleni!dilf IU 

eaJme ean'ab hak'Jrmdakl neeri· 
sa.len gecJlrllmeel de faydasız 

1111 &&ıııuuuaudJr. 

ltnelee de yudıftm gı1>i dilimizde 
te1m1fine dair çıkan eserler 

....... ;ır..-..ı KuhBinin geçen!erde Yedi 
mecmuumda bir BJra makale ba· 
ı:etredllen yamlarile il. Kemal 

~~ 1933 de Devlet matbaaamda 
11111ır ... olan ...,yatro., lalmll ldtabı
, Bunlu yeni barf:erlmlsJedlr, bun
dan evveı de Arap harner·ıe çıkan 

--ı'ıyatro fenni,. isimli kitabı bilJ. 
il\. 

8a kitabm Od adJ varcbr: -rtyat
fennt., ,ahut •-ruvtr ve takUtte 

'ledla. .. 
1324 ydmda (1908) ı.tanbulda mu

tvatmdln forma forma aee
ilmeıJe bsflanılm.11, fakat ıqbet. 
lk jl'zUnden taır.amkııamamlfbr. 
ıCormaamm Ju.pağmda UVezir ha
~~a tkball Millet matbaul" 

\ hutld ,. ya:ı:ılıdıl', Udllcl ..., .... 
f "m4J.l&r'!11 kapaJdPnnda "Ahmet 
.1 Bey matbaam, Y_..batan ee4-
rıumara 22,, bycli var. 

~aria muharriri Halil, KuBlkayı 
'.'it 'Y ın Jrola-;,J&rmdaıulır. Muharrir 

ll'talıtt... kapafm tınQne yuhil fU 

' >le tarif ediyor: 
•B1&glla ~ w/taemfl eti par
ıeu... terMI ecl8ll ~ulc 

... UtD&a.ı edllere~ ct!n9' ,,... 
'ıett• ~yt.ı11 ıuc.ıan. ~ 

f~llwir.rfılll Jaa7.- .. -- .... 
~!m tein bdll ...... 

rr-lttwdelıı bAla eaenffr ... 

...,..,, ma..,ım mt'tyyell Watndw b k . . c 1 .d edı· 
Ko1qua s·m•n töyıe böyıe oı; e ÇiSi ema , 1 am cezası y • yıla ,.an bir aman &ıce ileri drdtl- • f • • 1 •• .. ld " 

111dlltüıceıer1ülm için hm entere. Fak at cezayi hafı letıcı seoep goru u, 
laD olmak vutnu muh&faa etmiyor • • 1 
:Uıf.::..:k~_:;::~: idam, 24 yıl ağır hapse çevnldı 
deki vak'a)'J eeyredip ondan ibret der- 1 latanbul ağırceza hakyer:nde, dUn nk ı 

:a:::r!~~~k~e!~;!: yangın yerinde bir =~Ur.eri esasmdan Uç karar bildiriı. Genç bir talebeye 
mia içtimai fayda seyircinin zevkini •• pegllndilz Ak 1 •• d b t 
inceltmek ve yükaeltmek, onu diletln· kıza tecavua ~biri, ~ bapnda ifl~ tecavuz en erae 
dtlrerek eğlendirmek "e nihayet ouı . =ve cıv: :al: heyecana veren 

fikirleri blltyllkıM .. halkde topl!'1t~~~ Mezbahaaa çaiışan bir cinayet duruşm:ısmdadır. ZWfıkar Mektepte1tı marangoz 
at çen;eves ".u ve una "'MQ9&U'C.- .. • el ik. bek · ı bir k k 
ll kudretinin yardımiJe telk!D etmek deııkanll 4 yıtctan /azla V(; Ahmet lslmlileekanJrlD e .1 .. ÇdlY u..re• ı deli Qnll, l}aralama tan 

ı den, tabanca ar ıçerısın e .-- k 
noktaıanndaııdır; fakat ne olsaUhlmti~ hopıs l}atacakl 9eren llP)tçi Cemal hakkındaki duruı- hapsediıece 
royu halk terbiyesi lflnde m ve . 
kudretli bir vasrta c,la.rak tellJdd et- Mezbahada çalıpn \ ·o Aksarayda mada venlen karar.. . . . Gazi Osmanpap orta mekt.eblnde 
meal ko'Jaluı Hal!lln hakikaten uya.. SUIUklilde oturan Mevlüt adlı bir de- Topkapı mahalluıı bekc;ısı Cemal, WebOOen Taceddine zorla tecavba 
mk ve değerli bir adam oldufunu g&I- likanlmm, Makbule isimli bir kıza, evvelce lıluratpap. mahallesi bekçıli- davrandığı ve Taeeddiııin razı olma. 
tertr. evlenmek va.dile tecavtızden 1.stanbul ğindc· bulunu)'OrmU§. Sonra Topkapıya ması tilerine kendi&ııi u.ttura ile yara

Çeyrek asırdan fazla bir saman .bl. ağrrceza hakyerinde kaı.-nlı celsede ya,- nakledilmiı. Bunu ia Muratpaşa 1'ek.. ladığı noktalanııdan lstaııbul ağırce
ce yamım11 olan bu .mlerden hlJ1 pılan dunlflDUl neticelemııif, karar, çiliğinde kendiaile beraber çalışan za hnkyerinde kapalı celsede dur.ut
kıymetini muhafaza eden bir cl1m1e de dUn akoam üzeri açık cel&ede bildiril· Zillf ikardan bilmiş, ona bu yilzden ga- ması yapılan marangoz Ahmet oglu 
şudur: mittir rez olm\lf. öc almağı tasarlamış. ta- Mehmedin dUl"U§IDUJ, tamamlamnıı, 

~ göre, Mev111t. Makbuleye ba11casmı kılıfından çıkararak doldur- karar dUn akpm Uzeri açık celaede 
"Her *' sebebe mebni ~ mem1e. evlenmek vad!nde bulunm\11, battl ni. m\11, gitmiş, Ztllffkan aramış, çeşme bildirilmiştir . 

7cefftnime 1Mmfll ~ı Mr ~ ki.h muamelesine hazır!ık yapmak u. başında bulunca. sol di~eğinl sağ ko- Taceddinle babası, davacı ,r.tae 
bina.ti ~ 1}tlfn1ama~ bul tJW .. •it zere kızm nOfua ctbdar·.mı alıp koy- luna destek yaparak, ni~an alıp, kur- g,.Jmişlerdi. Ahmet oğlu Mehmet dl 
~ mcaltlm bir i1d yn"de alelcl- Dun& eokmut, aonra. bir gUn beraber· tunlc.n Usttıste Bıkmış. Zülfikar, tek delikanlı da., mevkuf olarak getirildi. 
de ne iatira1aat ve ashl&at, *de tneefe.. ce Ayasofya yangın yerine gitmişler söz söyliyemeden kaldırım taşlarma Reis Refik, yaralam&!lm ustura ile ol
raiyetk labUi tdi/ oımıwn bfr takım Orada, siper bir tarn!tu, bir mUddet devrilmif. Bunun ia.erine, daha _h~C!• duğuna bir itirazı olup olmadığım Meh 
atlJa§ltırla iktifa edUm;ftir. Avn&pada bqbqa kalmıılar. Bu BU"&da tecavüz nı alamıyan Cemal. namlu~ Zulfıka- metten sordu ve hıçbir ltiruı olmadı· 
1evaa1N ~ 118 

aUUd;,eden olan vaki ~lm\lf. Divanye1Jwıdan yanyana rm arkadafı Ahmt"din ilzerıne çevir- ğJ cevabı aJınmca, karar okutuldu. 
bu 1-ba mebcMit dlf"""'8 MU1X1/fkt fC'• yUrüyere1' Eeyazıda H~anp~aya gel- miş, ona da kurşun Bıkarak, onu. da Karara göre, Mehmet, Taceddine 
d ffJt'fJ/ bir arırette infCI oo teayitK i· mişler. Orada, kJZJD &IUU5mm kom§U· lSldtlrmilş. Evvelden tuarlıyarak ııle- tecavüze davranmaktan beraet kaıaıı-
9'11 beWiynU. bmt mummnets 1'Cl1ri- larm1an Meliha ile kocaaı Halil, kızı nen bir cinayet. Ems.ııen ayni zamanda eh. Esaeen Tacettin de böyle bir iddia 
tlW.,. delikanlmın kolunda gö1"Ünce, derhal iki adam öldürmekten en ağır cezsya ortaya atıp bu nok~dan fik&yette bu• 

Tnrkiy.miıı en bllyllk ve belediye yakaJarma y&PJllP kıa.rakola götürmll~- uygun olan su:, Oırtelik taammüden lunmuo değil A.nlqı.lm.Jf. iri marangoz 
blltçeel dıgerlerfne nuaran en genflJ ler. ÇllnkU, Makbu'Gnin aruı.aı bunlara: dolayı do. en &'.r't cezaya uygun. Ceza Mehmet. mektep mOdUrDnUn kendlai
olan şehri İaDbulda be!edı}'f' taraftr.. ••Eğer kızımı birisllP görUrseni.z, ıki- 1'anununun . 4!5? inci maddesinin beş nin ışine nihayet vereceğ!nl söyleme. 
dan bir tiyatro blııaat yaptmlm1.11 me- liııJ de hemen poliııe teslim edin., '11)e numaralı bendıne ve son fıkrasına ~y- Binden teessilre kapılm11, odas:nda -ra.. 
"91M!nfıt, bUtfln iyi dllekJere rağmen aıkı aJu tenb!h etmi~. gun blr suç. Duruşma ka.ramamesıne cecldinle bu huausta kOll'UfUl''ken. ... 
lfte bugltn de henUz tasavvur halinde GerÇl iUtlnt, ~ teca.vnı et:til~ g6re. . bUe§Dlie ve genci. ustura ile 25 gDn 
buJnnmuı tesadofon biraz garip ve dlm. Rast1qtJk, konU1tuk. Kız, Yu. İtte, 1935 yılında bir gUn kalaba- huta.lığmı mucip olacak dereeede ya. 
daha çok acı bir cilvesi cleflJ midir? aufpaoaya kadar kendisJ.Df' refakat et- bk yerde iki arkadaflDJ birden vuran raJamıı. 

uıriyatro fenni, yahut tasvir ve tak Dlelni rica etti. Ben de, kolumu 11Z&t· ve bU bareketile korkuya kapılan aha- Delikanlı, tecavüze davranmaktan 
litte ~dı bedla,, l8tmll ldtabm mu. tmı.,. demlpe de, ımm nilfua cl1zda- linin kaçıcmalarile ortalığı karmaka· beraet etm"kle b?l'aber, yara'amalrtaa 
harrlrl yuknr:da naklettiı}imiz dllo~ ! nmm delikanlmm koynUJJda bulunma- neık eden bekçi C'.emalin, i.fn'cez:ı. cea yedi. Bir yıl hapia cezam. Anc-.aJr. 
celerden eoma pnlan söylllyor: 81, kızm muayenes~de ik; gUn evvel bakyerinde bu noktadan duruşması yaralamanın, tehdit için laıllamlua 

"B" bflpta1oi Dct~ığnM nam- teeavUze u~mfnım tıbb?n anlapl- yapılıyor, vak'a bu yolda g6rWettk ustura gtbi blr BiWıla oımasmdan do
f'CI CllmayG1"tM wf lr.r lfnaef 8fm.tf ol- muı ve aa1re ile, ..vlenınek va.dile te- yazılan dur'UfDl& kararnamesinde va- byı, cezuı bir yıl ~lrl aya çıkarıldı. O 
tllak enwliyle.....,. muktezi bca cavUz sabit olmustur. zıldtğı gibi, idam maddesine uygun o- 1trada yirmi bir yagmı tekmil!emedi
lctWtJ!di eaaaiyeyi cem'i wl/ik ederek Suç, ceza kanununun 414 ve 418 in- larak durqmuı yUıilyor, kendisinden ğlnden de, on bir ay, yirmi gUne incit. 
cldobl "'*""~ 1afnl6tıeri dergli:r el maddelerine uyuyor. Mevldt. bet ytl ka~merli cinayetinin hesabı soruluyo?- rildi. Taceddine otuz lira manevi taz. 
Wmtm a1diJr1tır, NjW'l''ler, tiyatro hapl 1Ceza111 yedi. Fakat, o zaman da· du. mlnat verecek, '1760 kunıt durqma 
dn1cllJrleri ~ bir 1ritap tahr. ha yh'mi bir yqmı tekmWemediğhJ- Sorgu. phitler, raporlar, iddia, mU- maarafmı da ödiyecek. 
ritd t.l~m. Brı bapta pcın1an l'ran l den, ceza mUddetl dört yıl, lkl aya hı· dafaa ve nihayet, karar. Re111 Refik, 

1 auıoa ~ Arlatib Bem!ge nam dirildi Amme hizmeilerinden memnu- lza Kemal KafB&Do ve Hamdi ile ku. .. • J 
mtıtl eaeri -- tHQaa ~tr.,,, lyet, 3800 kurut durupıa masrafı ve nılan heyet, mllddeiumuml KAtif 'Kumı olen muallım er 

KoiaPaı Balll, kitabım on dokus sair fer'I hU8U8lar da kararlqtınliit. raım huzurile, dttn akpm ü.leri IU k:ı· 
fUJl u.rtne tan*" ve alfabe 8ll'U!- rarı ortaya koydu: Variale1ine 300 Lira 
na g&ıe *tip etmte. Blslm bil~ p t• k o 1 • TaammUde kanaatbahf delil yr-,k, o~rıiecek 
a g6re Jdtabm mu)Hef &JlCak 'UÇ for- aı ( on ., re erı Cemalin tabancumı kJhfmdaD BIYJl'-

IDUI ııepedilebilmlftlr. Bun11Dla b&r cıqpııa ve doldurduğuna dair olan Ne. 
raber bukııdamk kmmdan bile m~ Bugün çauşmalarına catlnJn phitliğt, bıı hususta Wi de-
lıanirin bu leleri iyi etld ettJihıl, a- d fit Ancak, suçlu, tehevvüren ve ku-
ÇJk bir ifade ile ve. dolru malGmatıa aevam e iqor ten de olsa. iki kftl birden öldUrdi!-
tiyatro bevellllerine f ayd:ı11 olmağa Cumhuriyet Halk Part.lai ı.tanbal IUnden, gene asılmak prek, ama... ba-
r_alıftıjı anlafı~r · vUAyeU konıreal bqlln saat ea dört;. zı eahltler, Ahmedin tefllle başmda 

•-rlyatro fenni., kitabmda. İle gibi ıe toplanal'llk ?lıfmalanna devam e. Cemali görllnce, ZUlfikarı. ••Galiba r.e
bahll&er var: bu kolafası Halli kim. decektlr. ne komlayona gitm.lş,, diye alay yollu 
dir, tiyatro ile allkuı nedir? Bmııan Jstanbulua biittln ocak, Dahiye ve eöz &Öflediit. ZWfikaniı da_ c.etnalin 
ayn bir makalede anlatacatmı. kaza kongrelerlnd~ ileri sür6JmUt dl. kansmı . kanebrarak sövdüğü yo1un-

Be7oğlu 45 inci okul öiretmenle. 
rlnden Bayan Aliye pazar giiAii, Ve. 
fa lisesi riyaziye öiretmeni Bay Stl. 
leyman :; ::~:·et pazartesi gtlnii nfat 
etmişlerdir. 

Bu itretmenler kilittir c1irektlrll. 
ttinfln yapmıı oldula *öfretmea " 
l111arlara 11ilm umanrncla yardım,. 
sandıtı azuından oJdatlı.n için ilim 
JUnUnde ""lndrk r.izamnamealne slre 
elliı,er lira nrllmlştlr. 

Öğretmen 1erir l'88fyetnamelerinde 
yazılı kimselere nya ftl'fslerlne de 
300 lfra verilecektlrr. 

Kltab1 pd~ t50nra muharriri- )ekleri tetkik için seçilmit olan endi. ~ plıitlik etmlt bulunuyorlar. Dolsyı
ni arqtudnn. Haklaiıda elde ettiftml men, diin gece Parti merkezinde geç sıle •. cezayı ualtıcı eebep görlllU~r 
malOmat beni daha fazla alilalan- wkte kadu çalışarak mesaisini bitir. Verilen öltlm cezam, 59 uncu maddaıir. 
dırdı Deterli ve kUltürlU bir 118.D'at mlş. raporunu hazlrlamıtbr. Bugün. yardımile 24 yıl ağır hapis ~s 
adamı karr-s..ıda olduğumuz esasen )(il umumi içtimadıı dilek encümeninin c;evrUiyor. Bundan bqka, katil, mtı. 

lll'""~tiln .,ıtaala ~ t~ ceerlnden belUydt. rapora okunacak, bu hnsll!$ta müaa,. ebbeden Amme hizmetlerinden m3!1Ulu. 
ol.rf.p11• Mlmiyn Mlkım•aa Jıırır. - kere cuevan edecektir. ceza müddetince kanuni mahcurıyet 

~retmnlerln cenazesi talebe ve 
sandrk llyeleri tarafmclaa dtln kaldı. 
nımr,m. 

'ı.Aa/llk etmek tnabad:1~ 11411" ilik lavec: ·Orta !lc;lal Dilekler kr""ft baflandrktan son. ~~da, haplabaneden ~.:nn 
tıe 1aer1Mllde ec1ebe •11P;,:1"'tflfM ~t n•v• gitti ra. Ankarada toplanacak bliyfik ku. bL r1oooumı::!. ~~ harcJ: 
~ ve klul. g~ t..lcre orta el~ S. Vinther, bir 1'Ultaya t~tanbul · .f! ... eti namnta 1tön. yecek. Karar ittifakla ve temyizi ka.-

oeı,. lef•~ bol bol 7coVfJ.1 kq da kalmak llzere Athaaya ,ıt. ttert'et'fk olan delr"'eler ve vfUhretfr bil olmak Ur.ere. 
~~ MlRWM muoafık mıdw w -wı.. G••babe•t •numcla sefaret ,. .. ni idare hevetf .,':!:11eeek; konsrr Suçlu Cemal 310 doiumludUT Ev• 
. ...._ ~ be'k'l«lf,_. ...,,_.. - ' 'tltam y. .. 1.-ıcttr . ' Maden jeolop 7etl§tlrmek beri 

teafrler "°"1 ola1JfJir mf' lflerl ftUletea maalahatcbar safa. · lld·r. Uç goculdudar Çok esmer, cUnç mtlsabaka ile Avrapaya 10 talebe tab. 

Avrupaya ta'ebe 
gönderil ece& 

e...,.. •/faenfft • ,.,-w bir 1caa tile B. de Tamm tarafmdan aörllle. 1 d ı ı ı L.I görlllleltl bir adamdır. aile gönderileeekUr. Giaderllecek ta. 
fe,IQ ._ ""°'f'OCÜlt ffwlf~ cektlr. er• " r- •r v r Karan. gayet dkln ka.rpladı. Hat· :ebenin lise mezunu ollllUI -.e eenelıl 
~ glM GlelMt 'İM h .. fla kapalı ~ ~ kurtulduğuna memr.un 

cat ae cerri JMn/-' ftıi• ....., Yo~ov- ıo!una elektrik ldanW MlüldnııllllUnllfilntlen: b.r tavırla, ef!ldi, heyeti B!~rak, dillerinden birini oturup J&:mıuı prt 
, ....... değfldlr. ıcın. ibret Akay fdareai Yalon kapbealan Yeni senenin hulllü mtiJL :ebetlJe salondan çıktı ... Tabii jandarmanm 6- konulınaştur • 

.. : ... -...el - ~'-'· •ll"rl'od"- •ethallade tld kUometre m..alede dcMl,alarn9 ta.anif 'l'e devri tein klnu. nilsıra! lıntlhan Anbrada, 1 pı.a.u. Ja. 
-1'• ~ -

1
·• lT L •- ,,ı:: 26 ,,,, 28, 29 •tıı. 31 pıJacaktır. hntlluma girecek talebe. 1111 ı.-u_ 0 '-·--•.-n fıııt.•'"" edetl uf alt .,.. tbertae elektrik santra D11en'elm -. , ""', t .,.,. ft ._,.., -···r-••.•-"'· vyll'll n- f .aa ..n ı ri 1 tta• Jerl ı sata bakı1m---a. cibl para alınıp lerin Teslkalan en ~ 26 Ddnd U-

' 

.a .. -A-.uıı,. 0 1.a...11.. • . ..,.. lan yaptrrmala brar vermı,ur. .u• n .... ,. .. ne era ıre ncc )& nız .,,_..,.... -
..., -- ~ ..ı-de h -' fh.... ti -'b" dd Usta ..._ ••rilmiv--.-1. .... milracaa& kabul olun. ak-mına kadar ahclerilmek ıaecbu • ....,. weıı .,., terbiye ,.,. .. ..., antrallar lnBmUzdekl ,.. aJ1 l)M'" ac... wra ıs• ' meva T m tt&"I:' ..... • ~ no 1 r-

~ .,ı .aMMa ,....,._ı llHlrlbalt eJ&akta-. mtls&eaa olmak t _ :?re dlier han. mıyacaktır. rlyetmdedlr, 



Şark Şimendiferlerinde tesellüm 
muamelesi devam ediyor 

Müstahdemine ıkramige verilecek mi? 

-SARAY sinemasiiıda 
NOEL. ••. SÜRPRiZ BAYRAMI ... Münasebetiyle büyük ve kü_çük-

leriıı botuna gitmek üzere müoteap ar Proınm hazalamıJbr. · 

1937 Mickey'in 
Şen Saati 

Halihazır dedikodusu filmi 
KRALIN lZD1VACI MI? 

Şark şimendife;leri idar.ctıine ait te -
sellüm m..ı1ı1meselesinin ay başına ka -
dar bitecefi:ni ynznll!tık. Alakadar me
!DW'lar, har &iln JIWJlt4Zaman devir işi 
ile ;ıneşgul olmaktadır. 

Şirketin müstah~ice v~rcccği 

ikramiye tı.kkında h~\U kat'i bir ma
romat yoktur. idarenin 1Jçilere ikrami
ye Yerınck mutadı ohnadıfı hakkındı. çı-

kan 'bir şayia üzerine itçilerin hükUmete 
müracaat edecekleri söylenmiştir. A'fa, 
ıkadar bir ~at, bôy1c bir şayladan ba • 
beradar olmadığını, C1Sasen hükt.lmetin 
her cihetle esaslı surettte .ıne§ğul bu1un 
duğunu söyJemi!, ayni ı:amanda vaziy~ 
tin ancak ay ba;ı:nda belli olacağını ili
ve etmiıtir. 

Sa&t 12,80 P.WW. Türk musiki.sl. 12,50 
.Ha~ ı.a .. o:; Pllkla hafif mUzlk. 13,25 -
14,00 Muhtel!! plO.k neşriyatı. 

AKŞAM NE1)RtYATI: 

Sıı.at 18,30 PIO.ltla dıı.ns musikisi. 19,30 
Hafif prkılar: Bayan Jo.nln te.r&fmdan. 
20,00 lllUzeyycn ':l."e arkadn§lan tarafından 

Türk :mUEiküü ve halk şarkıl«.ı'ı: 20,,30 Türk 
musiki heyeti. 21,00 (Sa.at ayarı) Orkestra: 

1 - Vebcr: (Pcter Scl'moll \ uvcrtUr. 
2 - Strrouss (\'als şarkısı). 
3 - Pucctnl: (Madam Butterfly) operasm 

d&n parçalıı.r. 
4 - Brnga: (Laııcrenata). 

5 - MJddleton: (La Brtgade Pha.ntome). 
Saat 22,00 Ajans ve borsa haberleri ve 

ert<ıst gUnfin programL 22,30 PJWa .IOlolar. 
23,00 SON. 

• Çar,amba ~~rnbe 

Takv•m ~.i ı. «a. 4 ı. Ka. 
==r:::z:====!"'l=tl 9 Şevval l O Şevval 

Sabab oamar.ı 
ogıe namazı 

lklD4I aaıauı 

Yılm geçen g11nleJ1 
Ydm kalan gttıılerl 

7~4 7 24 
~6.45 16,45 
600 .600 

1213 12 14 
34..33 1.f..33 
~6.45 l{> -45 
182.i l89.4 

5.B6 5 35 
~57 358 

8 1 

MiLYONLARIN 1ZOIVACI MI? 
L ""~AYOl'" Je 

ROBERT f AYLOR 

ce:~~~.~::~:e:u~;:~!e;e:~~ ·Gizli izd·vaç 
li 5 kwmlık film. 6lminde 

Bu pr~am için çoculdara mah'1.ls fu.mlnr tenz'"f .edilecektir. 

FRED ASTAiRE ve G'NGEı.,. ROGEAS 

Bu&fo SAKARYA (EekiFJhamra) sinemasında 
Onümüz:dcki perşembe ak,ammdan it.ibaren 

FiLOYU TAKiP EDELiM 
( FOLLOW THE FLEET) ••••m En son filmleıi, en büyük muvaffakıyetleri ~I' . .~ ..... ~ -

lngiltere beş kruvazörü kadro
dan çıkarmaktan vaz geçti 
Londra, 22 (A.A.) - Röyter ajan- -------------

par tı• grupu du··n SJ bildiriyor: 

Buglin Japonya ve Amerika büyük 

Halk diin akşam ekmek bulamadı IST ANBUL BELEDIYF.SJ 

Şehir Tiyatrosu 

elçiliklerine tevdi edilen bir nota ile top j a n d 1 
Düyilk Britanya, Londra dt!niz anlaş- d 

• 

Küçük fırınları kapa- Tepebap Dram kısmı 
Bu akşam saat 

20,30 da 
~~llUH 

masmıo 21 inci maddesini resmen ile. Ankara, C. H. P. G. idare Heye 
:ri sürerek, evvelce Avam kamarasUJ... :Başkanlığından: 
da bildirildiği veçhlle, tahdidi sinne C. H. P. Gurubu bogUn %2.12.938 t;f• 
tabi olması litı:mgelen beş lkruvazôrü leden sonra Antalya saylavı Cenııl 
filosunda tutmakta devam eyliyeceği-ı Tuncanın başkanlığından toplandı. 
ni bildinniştir. Notada, 1ngilteren1n Dış işlerJ Bakanı Vekili şiJir9 
bu knıv.a.zörleri sulh halinde be§ sene- Saracoğlu Partiye Sancak rne!:cl~ 
den fazla hizmette tutmıyacağı ve bu hakkında tafsilatlı malıimat ,·erec~ 
kruva.zllrlerin, bugün mevcut altı pus- vaziyette olmadığını söyliyerek sö~ 
luk toplardan daha hafit bir teslihatın. Sıhhiye Vekiline bırnktı. 

•• 
tınız! Ustündağ B A 'B A 

FraMız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

~ •• •nmımt 
mnın Yazan: Yekta Ragıp Önen 

Bugtlıı saat 14 de Çocuk tiyatrosu 
FATMA.CIK ve ak§am saat 20,ao da 

LEYLA. ve MEONUJl 

(tJatyanı, 1 incide,) 
Ben 1stanbu1da ekmek buhranı ıne-

1elt11W müteaddit defalar tetkik etti -
fim için az çok bir kanaate uhip bu -
lunuyorum: i&tanbulda ekmek buhra -
nını yaratanlar doğrudan doğruya az 
sermayeli, küçük mikyasta İJ yapan fı
rm1ıtrdır. Nitekim bu seneki ekmek buh
ranına da bunlıır sebep olmu§lardır. 

BüyUk sermayeli fırınlar belediye -
nin verciiği nark üzerine ekmek çlkara
bl:;nek jçin on beş günlük unu hnnla -
nnm Ur.erine, depolarına iddihar etmekte 
dirlcr. On beı gün zarfında un fiyatla
ımda ne kadar değişiklik oluna ol -
1Un büyük fırıncılar bu nn maddi bir 
sarar görmeden ekme'· karmaktadır -
Jar. Fakat.. ır.ahalle at : nna sokula -
rak para kazanmak istiyen küçUk ser -
mayeli fırıncılar yok mu? 

:fstanbullulann ekmekleri ile oynı -
yan bunlardır. Küçük fmncılaT", öyle on 
beş günlük una yatırılacak paralan ol
madığı için llç, dört" günlilk, hazan gü· 
nü gününe un alarak ekmek çıkarmak -
tadır1u. Unun ÇUYalrru narka esas olan 
rakamdan ucuza alrrlaru ekmek çıka · 
np narktan daha apfıya satmaktadır
lar... Hattn büyük, aırf fınnlann yanı 
baJmcla küçük dükkanlar kiralayıp, ıu
be açıp iki kuru§ noksanına ekmek sat
tmnaktadırlar. Normal ıekilde çahpn 
beled.yenin tayin ettiği çe§n1ye göre 
ekmek çıkaran fmnlann aleyhinde ça -
h§an bu küçük frnncılar buğday ve do
layısile un fiyatı narkt aıınca aoldan 
geri dCSnUp fstanbulun ek~k ihtiya • 
anın teminini bilyük frnnlara bırak -
maktadırlar... Sayılan yüze yakın olan 
bu g;bi fmnlar bir gün ekmek çıkarma-

bir dcv.irde ufak bir fiyat farkı ile bm 
clfmckaiz bırakmaya yeltenenler hak -
kmda belediyenin en kat'i kararını pek 
kısa bir zamanda vermesi lazımdır. Bu -------------
da faZllllJJl ba§lllda söylediğim gibi ya 
fırıncıları bir virkct halinde lfüleşme -
ye mecbur etmek, yahut da belediye -

• j r .(.. A f 
nın ~ını tasavvur etugı asrı ırın 

veya fabrikaları Qiran evvel kutıtıak en 
bellj başlı ~aredir. H'cr fırına bir ubı· 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 

TlYAntOSUNDA 

Büyük Türk ttlüz. 
yonisti ve Many~ 

' tizrııncısı 

tai belediye memuru d"~ :ıek. bunlara Pr. Zati Sungur 
gece gündü.; nöbet bekletmek çıkar yol Her gün fevkall
dcğildir. de nir programlB 

Muhittin Ustündağın ıehrin bc:11ibaş- temsillerine devarr 
lı derdi olan ekmek meselesi etrafında ediyor 

hazırlanan projesini biran evvel tatbik --------------
rnevküoe koymasını bekliyoruz. 

Yekta Ragıp öNEN 

Halk dün gece ekmek 
bulamadı 

Nark değiıtiği için dün bir~k f ı -
rm1ar yine ekmek çıkarmaıw:ilardır. 
Bilhassa saat betten sonra fırın önleri 
g6rülmemi§ derecede kalabalık olınug, 
halk biribirini çiğneyerek ekmek almıt
tır. 

Bu arada asıkgözlerin on kuruıa al
dıkları ekmeklerj kadın ve çocuklara on 

TAKSİMDE - MAKSlM VARYETE 

TiYATROSUNDA 

Bu ak§am aaat 21 de 
zozo D.ALMA.S Uı 

TOMAKOS'la 
PIPIÇA 

Son defa. 
Biletler satJlmak. 
tadır. Telefon: 

42633 
Cumadan itibareJJ 

ESKJ HAMAM ESKi TAS 

jk1, on bCf kuruıa kadar &attıklan gö- --------------
riilüyordu. 

Ekmek fiqatı · 
l.tanhul Belediyeıinden: 

K!nunuevvelin yirmi Uçüncü Çar -
şamba gününden itibaren birinci ekmek 
OJ\ kuruı on para, ikinci ekmek dokuz 
buçuk, francala on dört buçuk kurut -
tur. 

TEŞEKKüR 

Eniştemiz İbrahim Keına:ı Alp'm 
ölümü dolayısile ailemizin duyduğu 
deria kedere i§tirak eden ve eenazede 
bulunan btitiin dostlarımıza. minneti 
ve §likn.nlanmızm ga:.etenizkı ibllğı. 
nı rica ederiz. 

Merhum.un a.il&i efra.dı 

tayyareye karşı müdafaa gemisi ola- Sıhhat ve içtimai Muavenet v~iU 
rak kullanılacağı tasrih edilmektedir. Dr. Refik S~ydam, Seyhan ncl1riııi~ 
Japonya lngilterenin bu niyetine kar. taşması yüzünden Adana şehri ~·e cı· 
ıı hiçbir itiraz.da bulunmamıştır. Ma, varında vukua gelen zararlar ve Jl.J.ı. 
ma.fih aaruldığma göre Japonya, lngil nan tedbir hakkında tafsilatlı iza~ 
terenin sin haddini tec.avtJ.z etmiş olan verdi. 
40 bin tonilfı.toluk torpito muhribi tut. Bu izaha.ta göre. Adana şehdndf 
ma.sma. muka.bil hizmet~ bıraktığı se:rliptau yıkılan evlerin Ea>~' zı 
on be, bin tonilatoluk denizaltı gemi- kagir ve diğerleri kerpiç ve kamış o:C 
sindM fazla olarak, bu ._"Tllvazörlere mak üzere '61 dir. Şehirden 5 - v 
mukabil muvazene iı:in ayt"Jca Uç bin kilometre mesafede bulunan ,.e si 
tonilatuluk daha denizaltı gemisini altında kalan dokuz köyde yıkılan efo 
hiıınette ipka etmek niyetindedir. lcrin sayısı elli ikidir. Bütün bu rıtıf 

~da inhidarua ;t·üz tutmuş e\·Jeri' 
say111 107 dir. Uçak şubesi 

aç1 111yor 
Adana şehrinde ve köylerinde f' • • 

çıkta kalan halkın sayıs4 başka ,.;JJ' 

lstanbul Tayyare cemiyct.inirı mer. 
kezinde o1mak üzere U~ak ~ubesi açıl -
nıasına karar :verilmişti. Şube bugün 
saat 16,30 da cemiyetin Cağaloğlunda
ki merkezinde törenle açılactltr. 

lnktl!p §eh1di Kubiliyın bugürı 1>
!i!m yıldöı:UmUdür. Bu münasebeti .. o
~.ıllard;, öğretmenler tarafından ta:l'
beye bu nıevzu Üzerinde konf eran.q':-r 1 
,-·~l".Cc.>k ve ~hlt Kubiliym hatırası 
flJl ılaca.ktır . 

yellerden gelmiş olup zaten evled !! 
mıyan amele hariç olmak üzere Jl!I" 
dür. Açıkta kalan halk, Kızılay i" 
rafından derhal gönderilen çadrrJ.ıır' 

· yerleştirilerek iaşeleri temin edilJllİf 
ve sıhhi va:iy:etlcri. gfu1derilen d~ 
tor v sıhhiye nıemurları tarafınd:ı' 
korunmuş ve hasta ol:t11lann mub''° 
lif yerlerde tesis olunan hasmha"° 
lerde tetlarileri temin edilmic::tir. 

SevlA"'lt"D Öft-"tfeıi" MYJSI 39 dtıf• 
Doktor Saydam. tfaha ittihaz o~ 

nacak fedbirlere dair a1·rıca mah111'1 

~erecc:rt"i iF•ve etmit:tir. 
-------------------------_./ 

Halk içfn konferana Rüştü Aras'ın annPsi 
Eminönil Halkevi önümüzdeki haf- öldü 

tadan itlb:ırt!D ba.'}lamak ve halka nınh ~ 
sus olmak ·· be gilnl . ı:· Dış i-01cri Bakanımız Tevfik RUe ..ı 

uzere perşem erı l•r- Ar , ld . f t . - .. rl' 
lu .. mevzul ·· rlnd k nf 1 ı as ın va esı ve a e4mı.c;, cenı;..or ar uze e o erans ar t"'r- . ~ 
tip etmiştir merasım1e kald nlmı~ır. 'I 

yınca halk diğer frrmlara koımakta, o -----·--=••ım: _______ _ 
TeşekkUr 

B · . . . Rüııtü Aras·a en derin taziyetler 
u konferanslaı ~hnnıızın her ~a- · · b""d" · · 

h . mızı 11 ırırız. 
aa•nda ta.nınmıg luymetiı pro"esörler 1 • ~ fınnlar muayyen hadden fazla ekmek 

çıkarmtü .. nl"'.a rağmen balkın lhtiyacmı 
karşılayamamaktadırlar. 

Kiiçük fırınlar büyüklerle kira or -
tak olmalarına nıfmen zarara ortak ol
mayınca ortaya ekmek buhranı çıkmak~ 
tadu. 

Un çuvalı 620 kuruştan 740 kuruşa 
kadar yükselmiştir. Küçüle sermayeli bir 
mncı 740 kuru~a çuvalını aldığı un -

dan işleyip yeni narka kadar satarsa kar 
etmez, bilakis zarı:r eder. 

Küçük fınncdar bu vaziyet kaf§ı&ın
d& yeni fiyata göre \'erilecek narkı bek
lemekte oldqklanndan dört gündenberi 
süren buhranı yaratmı§lardı. Halbuki! 
nark verildiği gün buğday biraz daha 
?M:a::!ı!!Jlncltn buhranı ortaya çıkaran· 
tar bunu da beğenmemişler, belediyeye ı 
mOracaaı. karar •ermişler .. 

:Ben görUş ve tctkit.~trma istinat e -
1 derek bu ya:r.ıyı yazdım. Buğday ve un l 

stokunun ihtiyacımızdan fazla olduğu 

j Polis Haberleri 1 

Feci bir kaza 
daha oldu 

T<.pha.nede. Ya.malı hamam ~kasın. 
da. 2 numarada oturan Fındıklıda. ara
ba f abrikasındn çalıoan amele Hüse
yin, geceleyin boynunu makine kayı
~ına kaptırmıı, ve ağır su~ yura
ir.nm:~ır. 

Sevkili ve bethaht kızımız Sabaha. 
tin aramızdan ebediyen aynhşından 
müte1r'ellit büyük ardanmıza iştirak 
edenlerle son istirahat yerine kadar 
refakat etmek suretlle zahmet ihtiyar 
etmiş bulunan akraba, dost ve tanı. 
dık1anmıza kalbt ttıŞekkürlerirnizi su. 

taratmdan verilecektir. 1aponqanın ı;enı An kal 

nanz. 
Babası 

Abdurrahman Zeki 

Elektrik şırketi memurlar1 elçisi o) 

pembe kart kutlanacak La Haye, z2 (A.A.) - Elyevırı 'f el' 

Elektrik girketi memurlar için yeni 
kartlar ha.ıırlamağa baılamı§tır. Bu 

kartlar 1936 yılına ait kartlara benze -

miyecelrtir. İçinde bulunduğumm ıene 

Anası YCJil renkli kart kullarulmakta idi. 1937, 
Zehra yılı için pembe renk v~ Uzerinde 1937. 

yoda bulunan Japonyanm Hollanda , 
çisi Ankare büyük elçiliğine tayin ° 
tunmu§tur. ,.A 

lstanbul Levazım amırlll 
Satına ima 

Komisyonu Hanları 
KURŞUNLARI ÇALARKEN - ----------------------------~ yılı yanb kartlar harralnmıştır. Bu .. _.A._.k•er-ko•nagı-.. -kal-orif-. •er-t~-· •bııJS'~ 

in çekerlerken yakalanmışlardır Ya- kartı hamil olmıyan şirket memurları tamiri ı4-t2--l936 p.-----he t'_ Bayramp:ışa medreeeslnde otura..~ Deb 
reli Yahya gece oturdukları medı-ese
n!n Uze,.indeki kurşunları çalıp satma
sa g6türllrken yakalanarak mUı:irleiu
mumtliğe verilmiştir. 

BEŞ EROl'l·.rGI YA11ALANlJI -
Ero~n tUcc"rlşnlldan T p·ıl H,:sanm 
Çc""':b""rl tıştnld evinde MeU\hat ,.,. S11-
zan adlarında. Ud kadınla Haydar, A. 
ziz ve Ef edal adlarında Uç erkek ero-1 

pılan aramada evde birçok eroin bu. derhal pilise teslim edilecektir. ~-td' · 
lunmnştur . nü saat 14.30 da Tophanede Sa ele, 

BiR ÇARPIŞ!t!A - Edirneka.pı - Bozuk taksiJer alma Komisyonunda pazarlıkla ~ 
Sirkeci ara.qnda i 0 1!yen 683 nuraı:ı.ralı Bozuk taksimetre kulla.nan otomo. ailtmesi yapılacaktır. Ketif ~ dtl' 
"a•m •nın Mar·s'""d' k: trn.rnvav, §('för bil Q/\förlerinden 15 lira ceza alınmak. 600 liradır ilk t • b 45 lıts 
Avnfoln tdaresinı\c~i 1812 nHmanılı :r- • • • emına. • bl' 
otomob"11e c>nrp·ı;nı,"1:•r. <'tomobıl ;ıar ta idi Belediye, se)Tiseferin emniytıti Jateklilenn kanuni vesikaJ.ariyle isi"' 
calanmrş, fakat insanca yaralanan ol-I noktasından cezayı 25 liraya çıkar. raber belli aaatte komisyona se 
mamı§tır. mıştır. leri. (261) (3549t 
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Bı1 karan verince yüreği epeyce ge- • 

Dİfledi ve derin soluğunu aldı. Usuletle ı' 
kwyoladen çıkarken Eda gözlerini ara
lamııb .. Şahap: 

- Kımddarsan, rahatını bozup kal -
kanan ölümü sör sultamm... Ben tim· 
eli kaleme sidiyonım; ikindi olmadan 
llıuradapn! diyerek, frenk gömleğini, 
lesini, elb:telerini yakalar yakalamaz, 
l.aldu af&irki küçük odayı •.• 

Kahveyi bile içmeden yallah yapı dı
tan; Yetiltulumbadaki Çavuıun kah -
•esi ... Sıriındaki güveylik ipek fanlliy
la donu çıkanp bohçadakileri giydi; çı· 
lcardddanoı bİT p:ıeteye sanp yine ra
fa koydu. 

Alelacele KaJpakçılarbqmın yolu -
au tuttu. Yağlıkçılardan bir hamam ta
lmm, Zennecilerden bir değinni b.iriin> 
ciik aldı.. Kaynanasına, kanuna. çocuk
lara da bir feyler almak lim.. Buna. 
ilin daha nesi var, nesi olur? .. Akai ıey
tana bak, bir türlü aklma selmiyor da 
gelmiyor ... Hadi, kaynanasına ve bn. 
ima c!a birer definni Wiriimcük betir· 
di. Bey::ızıtt&ki manavlann birinden üç 

.. ~l<tı teftali ile seyyar '8ken:iden ço -
ttıklara bir külah şeker almalı da unut
lbadı. 

Vakit geçiyor; kaleme geç kalacak .. 
Bir faytona 'bindi; (Süleyınaniyeye 

çek l ) eledi ... 
Evin kapısmm önünde arabayı dur

durdu. Paketler, ıeftali sepeti eUerinde, 
nıemnun ve güler yüzle af&iı indi ka
pıyı çaldı. 

Simidi vuruyor Y1lnlyor, selen yok.. 
kulak verdi. içeride aes aada da yok ... 
8u saatte, kapı kapamaca nereye gider 
hunlar? .. Bu .akit dünyada sokaia çılı
llıazlar. Hm....,.. l(ittiler deeek Wrinclen 
Wri mutbıka evde kalır; evi yalnız bı • 
!'donaz. 

Kunetle, çat, çaat, çaaat, simidi vu
tup dinliyor, içeride pıt hile duymuyor
c!a ... 

Anahtar deliiine Wdı. Delik bka
L; anahtar isericle mutlaka evde adam 
"-"- Şimdi, laıpıyı ywm-ald11Jor, aes
leniyordu: 

- Bea 1reldim, açsenaa yahu! .. 
Yine ortalık bs ... Acaba bitişikteki 

•lay kitihininkilere bir sorsa mı? .. Bun
lar neredeler? ... 

D• kuvvetle yumruklan ineNen, 
IEa,,ık GmfU)um alt pecereainde, ka
fesin arlusrncfan caımn kaldırdığını 
duydu. Sordu: 

- KonqanDD teyze, bizidöler ne 
cldular, ervahlara mı lnıntblar?. 

Gıcığı tubnuf, öksürüklü bir aea ce
•ap verdi: 

- Şimdi, bet dakika evvel. evdelerdi 
0 i:lum.. Nefaanan çocuklara h~myor -
du, duydum. Şekurannn da tahtabota 
C."'.r.-ı:ıçır ası)"ordu, gördüm •.• 

Şahap, bir ( lonallaln maasaahirin) 
Çoktikten aonnt kapıyı )'llanata ve ha· 
~ıı-mnğa beıladı: 

Y ağlıkçıZar içi 

liyordu ... Şahap, nihayet o1<kalı bir kü
für savurarak arabaya atladı. 

- Sür Bcyazıta! .. dedi. Maliyenin ö
nüne yaldaıırken, içinde bir kurt: 

Koca kanlar keyfiyetten haberdar 
olmasınlar; Tevekkül hamanındaki evin 
yerini öğrenip, paçalan sıvayıp orada 
soluğu almaaınJar; sunturlu bir reza • 
let çıkarmuınlar ... 

Yaparlar mı yaparlar. Zira ikisi de 
eli bayraklı; İki•İnİn de suratı, kasap 
süngerile ailinmiılerden. 

Kemanıkaf, içini böyle bir kurt ke • 
mirirken, kalemine gidebilir mi? Gitse 
de bir dakika rahat edebilir mi? .. ı!de -
rakından çatlar billihi .. Arahacıya: 

- Bana bek, dedi, çabuk, Tevekkül 
hamamına çek! .. Müricün olabildiği ka
dar sert aür, beygirlere knbacı yapışbr; 
lııaıhııpıu verecejim! .. 

Allaht.an olacak ki beygirler canlı • 
ca ve arab1' da sağlamca olduğundan, 
keJle 1rötürür gibi gidiyorlardı... Şaha
bm kafası fmldalr gibi bir sağa, bir so
la dönüyordu. Gözleri ele 'etrafta. .. Ko -
ca kanlar, kansile ço::uklan toplayıp 

cumD.ır cemaat, Tevekkül hamamı yo. 
lunu tutarlarken, rııatlıyacak mı onlara 
dersin? ... 

Araba, Aksaray, Yusufpapyı geçti. 
Tafkaaaba vardığı sırada, yine dört göz 
le sağı aolu kollayan Şahap, birden (ey
vah!) diyerek görüğün içine salclandu. 

Büyük koca kan, güvende güvende, 
apğı doğru gelmiyor 11111? 

O anda Şahabın bütün vücudu bat· 
tan qaiı uyupnuftu ... Acuzenin bura -
larc!a clolatanaaı felaketi uzma. .. Bura • 
lara kadar boıubotuna gelmez bu ca • 
dı ... 

Acaba eve kadar gitti mi? .. Ortalı • 
it altüst etti mi? O ne k&fir, o ne do p 

muzdur o ... ValWü evin içine kadar gir
miıtir ... ister misin Edayı saçından ya
kalayıp ayağının altına almıf, pastmna· 
sım çıkarımı olsun? .. Eclacık da peri • 
pn, baygın halde Hafizeye kaçsın; bİT 
daha da o eve ayak abnaaın; kendisinin 
de yüzüne lnıkmaaın. .. 

Şahap, Tevekkül hamamı sokağının 
batına vamı&dan, arabayı durdurdu. 
(bekle!) dedi •• köteyi döndü. Duvar 
diplerinden korkaık k~ak yürüdü. 

ÇocukJar yine sokakta oynuyorlar • 
dı. Birine elHip ya.;.na çağlrclı; sor • 

du: 
- Mahallede bir gürültü lcopmuı, 

dövüş mövüı olmuf gali.be •. • duydun 

mu:vucuncla kaydırak taşı olan, sekiz 1 
on ya~ında bir oğlan: 

- Duymadı~ bey amca! .. diyordu. 
Bir batkasını çağırdı. Onda da ayni 

cevap: 

- Biz iıitmedik 1. 
Bu kaclan be?ki de fazla kuruntu -

dur. Aklına gelen vulnıbulmanuştır işal
lah ... 

( A rT:a.-11 1 ıar ) 

- Açı:;.nıza ıu kapıyı.. Benim. ben -
!:~ldir.t ! .. 

Yine cevap yok ... Enikunu kızacak, 
"'aun helaya girilecek şey, fakat Ke • 
l'tıa:ıka.ş öfkeJenmeği de taıırmıfb ... tı-
te gece gündüz bir arada hulandukla
tı komıu da söylüyor, (evdeler) diyor; 
~de oldukları da anahtann delikte bÜ-
11rnw..mclan belli ... 
• Malcsatlan ne bu kanlann?.. Aca 
't Çapan otfuna rm sardı? 

kapıyı bili vunayor, araba da bek-

' 

itizar 
Münderecatımızm çokluğu dola

yısilc "Bir zabitin hntıraları,, tefri
kamızda tngiltcrenin tarihine aıt 

bugün vereceğimiz bir yr.zı g:rcmc:· 
miştir. 

Özür diler iz. 

. . .. - . . ... . . ., ,. .. 
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Lamartin caddesi mi? 
N- " t) ı<;ın ••• 

Çoktan görmediğim bir arkac!aş-ı 
la, bir hastane kapısında ka11ılat • 
m:ştım. Uzun konuşacak vaktimizi 
yol:h.ı; fakat ilk fırsatta tekrar ka • 
vuşmak isteği ikimizde de doğduğu 
için, adreslerimizi değiştik. Onun 
kartında: "L-ımartin caddesi" gözü· 
me i]işmi~ti. Ben, buna f8flnn. Çün
kü lstanbulrla hir "La Martine" cad
desi, Tiirk milletinin bu adama kar 
şı beslediği sevginin en yüksek bir 
belirİ<Jİ demektir. 

Bu F ramnz şairini böyle bir mil
let ıınygısma erdiden sebep ne? Bi
zim için kılıç mı çekti? Şiirlerinde 
Ti.irk!üğü mii Ü\'dü? Uğıadığımız 
haksızlıklar kar,ısmcla, bütün dün -
yaya yayılan ününü kürsü gibi kul
lanArak, bizim tarafımızı mı tuttu? 

"Maroni" leri unutmıyacal, ve on • 
ları himaye edecektir!,. 

fstanbuln ge!irken "Rodos" a çı· 
kan ~ir, bu kale burçlannda atala -
rmm kahramanlıklannı gururla an • 
dıktnn sonra: 

"Bu hisarın dibinde, düny~yı uç
tan uca kaplıyan üç hıristiyan mez
hep kolunun muanam gayreti ö • 
nünde kalbim vurdu ve gözkapakla
rmı indi!,. 

Diyor. "558" inci st\lıifede şair 
ve füozoAu~u unutarak, siyasi ve di
ni heyecanlarla seyahat ettiğini söy
lüvc•"'· 

La Martine, "Maroni" lere Lüb
nanm lsviçrelileri adını veriyor. Bu 
kabilenin silahlı ve istiklal kavgasına 
haz1r bir halde olduklannı anlattık • 
tan !onra: 

"Onlar, bu dağlarda bir Avrupa 
kolonisi yaratmak için F ransanın kü
çük bir işaretini, cesaret vermesini 
bekliyorlardı. Biz, bu zavallıları al
datıp bıraktık; zulüm, katlifımlaP 
mahkum ettik 1,, 

Diye at~ püskürüyor. 
Bizim için de ··22 I" inci sahife

de: 

Elimde kartı evirip çeviriyor ve 
"La Mflrtine" nin eserlerini düşü • 
nüyo:-um. Hayıı, bu şairin, bizimin· 
nettar edecek lıiç bir kitabı yoktur. 
Eğer sekiz çiltlik "Türkiye tarihi,, 
ve iki ciltlik "Şarka seyahat .. i icin 
ona kar~ı kendimizi borçlu biliyo~ • 
sak yazık! Bu tarih, değersiz. usul
siiz ve bütün batı müverrihlerinin 
iftiralarını tekrarlıyan bir kağıt yı -
ğmmdan başka bir şey değildir. "Se. 
yahatname" ye gelince. bu eser, "Şark elbiselerinden, asıl sarık • 
Türk vatanında La Martine'e sevgi tan, kürk, şalvar, kuşak ve sırmalı 
değil, hınç uyandıracak kadar kötü kaftanlarından fena biçilmiş bir Av
bir eserdir. rupa kıyafeti uğrunda aynlan Türk· 

iki yıl önce, bir lstanbul gazete- ler, bütün azamet ve haşmetlerini 
si, "'La Martine' e heykel dikelim!.. kaybetmi§lerdi.,, 
diye tutturmuştu. Hadiselerin ak!§ı Ouyuruyor. 
içinde kaybolduğunu sandığım 224 inci yaprakta ise bir Mısır 
bu teklif, meğer ıçm için fi - kalı ini gibi: 
lizleniyonnU§. Doetuntun kartında 'Türikye, Sultan Mahmudun ha
bir caddenin onun adına bağışlandı- yatına bağlıdır. imparatorlukla o, bir 
ğını görünce, keneli kendime: giinde öleceklerdir!,. 

- Acaba yanılıyor muyum? Demekten çekinmemittir. 
Dedim ve eaki notlannu kaIJŞtı. "225" inci de "Sık aık kanlı ve -

rarak, La Martine'in eserlerini yeni· zir başlarını kusmak için açılan sa -
baştan okudum. Ne yazık, ki alda • ray kapısından geçtik!,. cümlesine 
nan ben değilim' rastlıyoruz. Sırp ihtilalinin elebaşı -

işte isbatı: • lan ile, dönüıte kartılatan pir: 
La Martine, başlangıçta kendisi· "Beni, kardesi ve kendi adına a-
yüz bin franga mal olan Şark ge• ğırlıyan Sırplı p;ens "Milo~" a te -

zintisini bir pir ve bir filozof var • §ekkür ve yakın bir istİl(lal diledim.,, 
hğile yaptığını söylüyor. Fakat top· dedikten sonra : 
ladığı vesikalar, "Dürzü" lerle "Ma- "içinde yeni bir milletin fışkırdı
roni" ler üstünde dunıtu, Suriyenin ğı bu ormanlardan çıkarken, onları 
hıristi:van mabetlerinde saklı arzu • daha derin tanıyamadığıma mütees· 
halleri sırıtlayı§ı, bu fırkacı pirin o· sirdim. Onlarla birlikte, onlann ela - ı 
racfan na!lıl bir zihniyetle geçtiğini vası için çarprşmağı severek kabul 
pek gÜ7.el açığa vuruyor. Hala An - ederdim. Her birinin alnında bir gu· 
tal~ya sınırlannda sıntqmı gördüğü- rur lcızıllığı vardı. Umumun kazan • 
müz "Lübnan" davaamm o, bir hav- dığı zaferden ... herkes kendi paYJilı 
varisi idi. Bakınız ba§larken ne di • almqtı. Böyle bir sütle beslenen mil
yor: let, Brtık köle olamaz. Bunların ta • 

"Şarka ait bir seyahatname yaz- rihi yazılacak bir eser değil, teren -
malt arzusunda değilim. Bu, benden nüm ~dilecek bir destandı!,, 
önce yapılmıştır. Şato Briyan, Ku • Hükümlerini ımılıyor. Hele ıun· 
düse bir elinde inci) ötekinde haçlı • lara bakınız: 
lar tarihini ta~ıyarak bir şövalye ~i- "T unanm ka111 kıyısına g~ip de 
bi gitmi,ti. Ben, yalnız bir pir ve fi· yıkılmlf camileri ve delik dctik edil
lozof varlığile oradan geçtim. Kal • miş kubbeleri görünce, bu yeni do • 
bimde derin intibalar ve kafamda ö- ian milletle birlikte hürriyetleri için 
nemli bilgiler birikti. çarpqmak isterdim, dememek ve fU 

Şark coğrafyası hakkında pek az krt'ayı tekrarlamamak mümkün de· 
eseriınız var. Fakat Kıbns ve Suriye- ğilcli: 
de Uç yıl tetkiklerde bulunan .. Sırbiye günqi T unada parlar • 
"Caillet" "Kaye" uyanık Franaız ken, ırmak yatağan namlılarmı sü • 
kurmaylarına mahsus bir 1eciye ile rükler ve aarulır, ki Sırbistanı çelilt 
bu eksiği tamamlamnktadır. Yazıl • bir nehir muhafaza eder. Bunun ke
makta olan bu eserler, Bonapart is· narında oturup kırılml§ düşman si -
tila!arından sonrakilerini hazırlama}( lahlarmm geçidini seyretmek tatlı bir 
için pek faydalı olabilir... ,eydir. Rüzgar, Arnavutluk dağla • 

Gi.izel değil mi L. Bir tair ve bir rmdan kopup da Sırbiye ormanla • 
filozof olorak Suriyeden geçen şai • rına daldığı vakit, oradan "Morav • 
rin nasıl bir koyu hıristiyan ve bir va" da bozulan Türk ordusunun he· 
diplomat ruhile süzüldüğünü yalnız zimet çığlıkları i§itilir. Muharebeden 
bu satırlar bile göstermeğe yeter: fa- sonra, ister sağ, ister ölü olarak şu 
kat dahası var. m~elerin altında dinlenmek tatlı bir 

Seyahatnamede "Saint Louia" ~eydir ... 
lıtanbulda, başta Kaptandcrya 

Halil Pnşa olmak üzere, bütün ile -
rigelenlcrimizin saygısına kavuştuk
tan, onların sofralarında konuklan • 
dıktan ve lzmitte bir çiftliğe kon -
duktan sonra vatanına dönerken, Lu 
Martine işte böyle duymuş, böyle 
dü~ünmüş böyle yazmıştı . Ona bu 
haksızlıktan, bu haçlı kalası ve hı -

Hauptmat1 ve Lindbergi" öklii.t<ülcıı 
~ğu 

Haputman meselesi 
lJeniden o'tada 

Lindbergin çocu• 
ğunu kim kaçırdı? 
Hususi polis, hafiqeliği 
yapan Mm. Hauptman 
;,, uçlarını gokalaınış 

lnyili.:ce Daily ExprC3s ga~ctesi 

N evyork muhab!ri ya::ıyor: 

Tayyareci Lindbergin çocuğuı1ıı ka
çırıp öldürmekten suçlu olnrak 1 cçen 
ni~.. ayında idam edilen Bruno Ri
cani Hauptman'in soğuk kurşunt göz. 
len, gl·ride dul bıraktığı karısını - ai
le namusunu kurtarmak için • hususi 
bir pol:s hafiyesi olmağa mecbur et
miştir. 

Hauptman'ın dul kalan karısı Ma
dE.m Anna Hauptman, daima kocası

nın masum olduğunu iddia ediyordu. 
Kolonel Lindbergin çocuğunun çalın
dığı Hopvel (Yeni Jersey) şehrinde 

birkaç :ıafta kaldıktan sonra bugün 
Ncvyo:-ka dönmü<Jtür. 

Mad~m Hauptman, kocası Haunt
manm ·1evlet tarafından bigünah ola. 
ra.k idam edildiği isbat edecek de!ail 
topladığını anlatarak lakırdıları ağ
:ıından tJökülerek diyor ki: 

••tşte şimdi isbata hazmm. Suçlu
nun kim olduğunu yakında ortaya çı. 
karacağız. O zaman kocanım kabahat
siz old•ığunu herkes anlıyacak. Tah
kikatımtzın sonuna yaklaşıyor. ifşa 

etmek ti.zere olduğumuz hakiRatJe_ dUn 
yayı hayrete dilşUrecektir. Bunu size 
vadediyorum . ., 

Maôam Hauptman bu sırada ile,: ya
şındaki erkek çocuğu Manfred'i kolla
rı arasına ı:ıarmııs bulunuyor. Ve bir 
yandan konuşuyordu. 

Ölen kocı:.sının adını neden temiz. 
lemek istediği meydandaır. Oğlu, ıon 

sekiz ay içinde maslup kocasnun tı~a 
tıp ayni blmağa b~lamı§tır. 

Oğlanın saçları lepiska sarıdan ra
basının saçlarının açık kahve reng.ne 
dönrnUştU r. Ağ~. babasının ağ7J:-ım 

ayni inatçı ifade ve manzarasını t3P.J · 

yor. l•'aı::ıt oğul ile be.ha araflında en 
şayanı t!ıkkat müşabehet gözıerdP. ı:r. 

Hauptmanı.o oğlu Manfre.i ayni yu. 
vnrlak ,i:k dik bakan yeşilimtıak mwi 
gözlere ı ; atiktir .,. __________ .._.._. ___________ __ 

YEtllay kongreleri 
Yı ·ş .Jıw kurumunwı yıilık kon~r~i 

;\incik:1m•nun 2 inci günü saat ı ı. ie 
'FJJ1inlinü Halkt>vi salonunda yapılac.."l ·,_ 
t.r. 

nin, Dördüncü "Hanri" nin, Onclör
clüncü ve Onbeşinci "Louia" lcrin 
l .übnan doğlılarma yazılmış himaye 
mektupları s:rola:1mıştır. Şair , bu • 
nunla da knnmıyarak : "işte diyor, 
Filis tin ve Lübnan hıristiyanlarmm 
pek cskidenberi F ransaya bağlı ol • 
duklc\rı bu suretle anla§ılıyor ... E • 
serdt" krallarınkinden sonra Kardi • 
nal ve Ar§evek mektuplan dizilmit • 
Lir. 

ristiyan yüreği için mi caddeler ba - --------------
ğışlıyoruz} Ben. bir fincan kahve -

La Martine'in, kendisine bir kı
lıç armağan eden Maroni feyhine 
yazdığı bir mektuptaki !U satırlara 
bakmız : 

"Fransa, Mısır ve Suriyedc ka
0 

• 

zandlğı ~an ve zaferi hatırladıkça, 

nin hakkını, kırk yıl güden bir Tür
küm. Fakat yurdum ve tarihim her 
~eyden Ü!tündür. Onlara toz kondu· 
ramam. Taksimde .. Lamartin cad • 
desi .. gözüme batıyor ve içimi tırma-j 
lıyor. Yann onu bilgisizliğimizin, 

duygusuzluğumuzun bir nişanı s:ı • 
yacaklar. 

Kim bilir nasıl bir yanlışlıkla bu 
iş yapıldı. Aman çabuk dönelim. 
Çünkü bu sokak vatan üstünde v~
tanı inciten bir yarayı andırıyor 

Hakla Süha GEZG!rJ 
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1 Milyona· Boşaaaz j 
= = 
~ Sene batmda milyon veren bu adı onun için alan, hiç bir tertip- ~ 
~ te birinci ikramiyeyi kaçırmıyan, Beyoğlunda Pannakkapıda lstiklil ~ 
\ caddesindeki Şansh Milyon Kiteıinden sene bqı biletlerinizi almakta J 
g acele ecfiniz. ~ 
'9uıııııııı11111ınnııu11ıı11111ı11111ııı11ıı11111ııı1111111ııınıu111uıııı1111111ııunıı11111ı11nııı1111ıınıııııoııı1111111 1111ıınıııı 1111umııı1111ııı111ıı11j. 

KASADA 
SAKLAOIÔINl2 

DAllA 
KURU 
BIO 

(~ŞM~ 
VAZİY ~TİNOEDİQ 

ONU rAİZL~ 
~ANIGAYA-VEQİNIZ 

.. 
ı.lUSUSI S'ARTlARIMIZI 

SORUNUZ 

Akay işletnıesinden: 
Nefsi Kadıköy iskelesi İç bü f eai 
Bostancı iskelesindeki dükk in 
Bahçekapıda 52 No. lu dille kin 
Samatya vapur iskele ana u 
Moda; Vapur iskelesi Gazi nosu. 

Y ukanda yazili mahaller açık a rttmna uauliyle birer sene müddetle 
kiraya verilecektir. Arttırma, 26-12-936 Cumartesi günü saat 10 da ya
pılaca..lrtır. isteklilerin mezkUr gün ve saatte aenelik kira bedelinin o/o 7,5 
niabetinde pey akçelerile Encümene gelmeleri. ( 3643) 

lstanbu.l Asliye Altıncı Hu.kt~kı 
Jlahkcmesinden: 

KAPALI ZARF USUL1LE EKSlLT. 
ME İLANI 

Konya lli Daimi Encümeninden: 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin •. 

- Ök~ürü=ünüz mü var ? 
- Nezle mi oldunuz? 

- Bronşite mi tutuldunuz ? 

Pektorin'den şaşnıagınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
ı;urusu :ı~ ı;cRuş 

mıı uHHllBMUJ mu mmsı. sıımı 

lstanbul "omutanhAı 
Sahnalma 

Komisyonu aUlnlar1 

Çatalca müstahkem mevki komu
tanlığı eralmm ihtiyaçlan olan 
6800 kilo patates talibinin vermi, 
olduğu fiat pahalı görüldüğünden 

açık eksiltme ile ihalesi 24/ 12/ 936 
pertemlie günü saat 15 de yapda
caktır. Muhammen tutan 510 lira· 
dır. Şartnamesi her gün öğleden ev-
vel komisyonumuzda görülebilir. is
teklilerin 39 liralık ilk teminat mak· 
buz veya mektuplan ile beraber iha. 
le günü vakti muayyeninde F mdık· 
lıda komutanlık satmalına komisyo-
nuna gelmeleri. ( 3468) 

lstan bul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

1 - Eksiltmede olan İt: Pmarhi· 
sarm 600,000 kilo yulafı. 

2 - ihalesi pazarlıkla Vizede ya
pılacaktır. 

3 - Yulafın bedeli 37500 lira -
dır. 

4 - Dk teminatı 2813 liradır. 
5 - ihalesi 29 / Birincikinun/ 936 

günü saat 15 tedir. 
6 - Şartname her gün Vize Sa· 

tmalma komisyonunda arzu eden · 
lere gösterilmektedir. (527) (3600) 

Kırklareli Tüm Birlikleri ihtiyacı 

Müessesatı Tüccariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Senebqmm yakla§lllaSı dolay'ıaile müessesatm y~-:ıcaklan se· 

nelik ilin IJlukavelelerinde HAB~R ve KURUN gaze:elerine veri
lecek il&nlann yalnız Servisimiz ~c1almdan yaptırılacağı ve bilvasıta 
ilin almmıyacağı alakadar müetY~sel erin timdiden göz önünck. bu
lundurmalamu dileriz. 

VAKD"'f Propaganda 
Seırvnsn 

Mühim ilan 
lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büsalı Sınai9e 1ürk Anonim Şirketınden. ·' 

' lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve T etebbüsab Smaiye Türk 
Anoninı Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mua
tatil" tekilde hüviyet kartlarmm 1 1kincikanun 1937 den itibaren ip
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç" renkte 
ve "muatatil" tekilde kartlarla tebGil edileceğini muhterem müıteri
lerine arzeder. 

MezkUr kartlarm bq tarafında tirketin ünvanı yani "1ST AN
BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE 'TEŞEBBÜSATI Sl
NAlYE TÜRK ANONİM ŞiRKETİ" ve eğri olarak 1937 ibareıi ya

zılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde· 
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmahdır. Şirke~, müfterile
rin itbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek obn 
neticeler için her mes'uliyeti tinıdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

------

Mühim ilan 
" 

Tesisatı Elektrlklye 
Şirketinden: 

TOrk Anonim 

T esİlab Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 
senesine ait "pembe" renkte ve "muıtatil" tekilde hüviyet kartlan
nm 1 lkincikinun 1937 den itibaren iptal edilerek· 1937 aenesi için 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "muatatil tekilde kartlarla 
tebdil edileceğini muhterem milfterilerin~ arzeder. 

MezkUr kartların bq tarafında şirketin ünvaru yani ''TESl
SA Ti ELEKTRIK1YE TÜRK ANONiM ŞiRKETi'~ ve eğri olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar uıulüne gayri muvafık ad
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar ohinlnalıdır. Şirket, müfterile
rin ifbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt· edeliilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti timdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

Cevat tarafından Y cdikulede lm.. 
rahorda Tarakçı sokağında tramvay. 
cı Zekinin hanesinde ·iken halen ika
metgahı meçhul olan karısı Melih.at 
aleyhine açılan velayetin alınması da. 
vasımn tahkikatında: Tebligata rağ
men mahkemeye gelmediğinden bitta
lep hakkında gıyaben muamel.e icra
sına k~ar verilmesı Ü7.erine dosyada
ki k8.ğrtlar okunarak davacı Iayihası
m tekrar etmiş ve davacı vekili tara
fmd&n küçük Fahriyenin nüfus hüvi
yet cüzdanının ibrazına ve davasını 

uaulen isbat etmesine verdiği listede 
şahitlerinin dinlenmesine knrar veril
diği görülmüş ve işbu muameleden 
bahisle muameleli gıyap kararı ittiha. 
ziyle beş gi1n içinde ve on beş gün 
müddetle ilanen tebliğine ve tahkika,.. 
tm 16.1.937 tarihine müsadif cumarte
si günU saat 11 re talikine karar vcril
m.i§ ve gıyap kararının bir nüshası da 
mahkeme divanhanesine asılmış bu
lunduğundan beş gün içinde itiraz et
mediği ve muayyen gün ve saatte lı
tanbul Asliye mahkemesi altıncı hu
kuk dairesinde bulunmadığı takdirde 
gıyabında yapılan muamelelerin mu
~ber tutulacağı tebliğ yerinde olmak 
üzere ilAn olunur. 

1 - Eksiltmeye konan iş: Konya.. 
nın Ereğli kazasında (16365) on altı 
bin üç yUz altmış beş lira (75) yetmiş 
beş kuruş bedeli keşifli ilk okul bina. 
Si inşaatı: 

2 - Bu işe ait evrak: Eksiltınf' 
şartnamesi, mukavelename, münaka. 
sa şartnamesi, keşü defteri. proje, 
fenni şartname, tesviyei türabiye şose 
ve kargir mşaat fenni şartnamesi, Ba
ymdcrhk işleri genel şartnamesidir. 

~~~~~~~~··=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~-hut sabn almacaktır. Muhammen ~ 
fiyab 12 kuruttur. Tutarı 3360 lira
dır. ilk teminab 252 liradır. Şartna
me ve nümunesi her gün Tüm Sa -
tmalma komisyonunda görülebilir. 
İhalesi 4-1-937 Pazartesi günü 
saat 11 dedir. isteklilerin kanuni ve
sikalarile belli gün ve saatte Tüm 
Sabnalma Komisyonuna müracaat -

1 
ev. No. 19846) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

1 
Cağaloğtu Nuru<'llmaniye cad. Ne. 

(Cağaloğlu Eczanesi ~anında' 

Telefon. 22566 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası 
Nepiyat Direktörü: Refik A. SevengU 

İstekliler bu evrakı Konya Bayın
dırlık direktörlUğünde görüp izahat 
alabilirler. Ve istiyenler genel şart.na. 
mc ve tetiviyei türabiye şartnamesi 
hariç olmak U7.ere (82) seksen iki ku
ruş mukabilinde Konya Bayındırlık 
direktörlüğünden alabilirler. 

lan. (539) (3707) 

3 - Eksiltine 2490 numaralı ka-
nuna göre 6.1.937 çarşamba günü saat Kırklareli Tüm K. Birlikleri ih • 
on beşte U daimi encümeninde kapalı tiyacı için kapalı zarfla 231 7000 ki
zarf usulile yapılacaktır. lo odun salın alınacaktır. Muham • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i~- men fiyab 75 santim olup tutan 
teklilerin %7.5 yUzde yedi buçuk nis- 17377 lira 50 kuruştur. ilk temina -
betinde teminat akçası olan (!227) b 1303 lira 31 kuru!tur. Şartna _ 
lira bin iki yilz yirmi yedi lira ( 45) im 
k mesi K. Elinde Tüın Sabna a ko. 
ırk be§ kuruşu vermesi ve asgari bir 

Mühim ilan 
TOrk Anoolnı Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 ser.esine ait "yetil" renkte ve 
mustatil tekilde hüviyet kartlannm 1 lkincikanun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için ımıteber olmak üzere "pembe" renkto 
ve "mustatil teklinde" kartlarla tebdiledileceğini muhterem miifterile· 
rine bildirir. 

MezkUr kartlann bat tarafmda tirketin ünvanı yani "TORK 
ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
lıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde· 
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunm:ıbdır. Şirket, müfterile
rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

DIREK'!ÖRLÜK .... 
taahhütte (10.000) on bin liralık işi misyonundan her gün görü!ebilir. 
hilsnü suretle ikmal etmiş oldukları- lhaleıi 1~1-937 Perşembe t•at Dr. Hafız Cemal lstanbul G cı icra Mtnrn1.rluğundafl: 

na dair resmi tasdikli vesikayı ve Nn- 15 dedir. lsteklile:" kanunun 2, 3 ün- LOKl\tAN HEKiM 

fia vekaletinden alınmıfi müteahhitlik cü maddel~rindeki vesaik ve temi - Dahi/ive Mütehauıaı 
vesikasını vermesi lizımdır. nat mektuplarını havi zarflarını belli Pazardan başka günlerde ( 2 den 6) 

5 -Teklif mektupları 3 üncü mnd· gün ve saatten bir saat evve!ine ka- ya kadar İstanbul Divanyolu (]04) ye 
dede yazılı saatten bir saat evveline ni numaralı hususi kabinesinde hasta· 

dar Satmalma Ko'""l:syonuna venne-kadar Konya lli daimi encümeninde lara bakar. 
toplanacak ihale komisyonu başknnlı- leri. (541) (3703) Kabıne ve ev telefonu: 22398 Kışlık 
ğına makbuz mukabilinde vcri!ecok- --------------· telefon: 21044 
tir. Posta ile gönderilecek mektupla- mühür mumu ile iyice kapatılmış oı.

1 
Sah. cumartesi sabah <9 1/ 2 - 12) 

nn nihayet 3 üncü maddede yazılı sa- ma.sı lazrmdır. Postada olacak gecik- saatleri hakiki fukaraya mahsustur 
ate kadar gelıni§ olması ve dış .za.rfm l!leler kabul edilmez. Herkesin haline göre muamele olunur. 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve ps· 
raya ~evrilmesine karar verilen o~ 
ve gaı.inoya. ait karyola ve masa. eşyaıı 
sı 25 12.3f> cuma g4nü sabah saat 9 
dan itib<ı.ren Yerupostahane arkası J.· 
şirefendi sokak 9 ve 9/ 1 numaralı er 
telde birinci açık arttırması icra kılJ" 
nacağmdan isteklilerin mezkur gün ve 
eaatte y.:!rinde hazır bulunacak meınıJ· 
runa müncaat etmeleri ilin olunur. 

(V. No. 19843) 
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On Sene · 
Evvel 

G,reta Garboyu 
Neuyorkta yaınız 

üç kişi 

karşııamışlı 

Bütün sinema dür.yasının 

en meşhur yıldızlarından biri 

olan Greta Garbo bundan on 

sene evvel kimsenin ehemmi .. 

yet vermediği bir artistti. 

1926 da, Amerikan sinema 

şirktlerlnden b~ri onu, gayet 

ucuz bir muahede ile stüdyo
suna çağırmıştı. 

Greta Garbo Nevyorka ayak 
bastığı zaman rıhtımda üç ki

şi tarafından karşılandı. Bun

lardan biri şirketin adamı idi. 
Diğer ikisi de adeta zorla ge

tirilmiş iki gazeteci. 

Greta Garboya film çevirte

cek olan şirket ona, Amerika

ya gelir gelmez şöhret temin 

etmek istiyordu. Bunun _itin, 
rıhtrma bütOn Nevyork gau

tecilerini toplamağı düşün

müştü. 

Fakat, yapılan da,·ete hiçbir 

gazeteci aldırış etmedi. ve ar

tl;tin geleceği saate doğrn 

rıhtımda kimsenin bulunma

dığını gören şirketin adamı 

koştu; nihayet iki gazeteci)i 

buldu ve ilk olarak onlara . ~ " 
Greta Garboyu takdim etti! 

Halbuki şimdi Greta Garbo 

ile konuşmak istiyen gazeteci
lerin haddi hesabı yoktur. 

Greta Garbo da, adeta inti
kam almak ·i~in, hiçbir gazete
ciyi kabul etmiyor! 

Dünyanın en küçük 

stüdqosunda beş 

milyon figüran 

Amerikada yeni bir film ya

pıldığı zaman reklamı bütün 

dünyayı altüst ederken şöyle 

:elerler: 

Bu filmde sekiz bin figüran 

~lıştımııttr.. Dekorlar Lon-

Kolet Darföy er 
nema ileminde ye • 
ni parlıyan yıldızlar
dan biridir. Artist 
istidadını en fazLı 
facia filmJerinde 
göstennektedir. 

• 

Resmini gördü -
ğünüz artist Monat 
Dinay isimli genç 
bir yıldızdır. Bilhas
l!l operetlerde fazla 
muvaffak olmakta • 
dır. 

dranın nya Nevyorkun bir 
mahallesi kadar bir yer kap
lamaktadır .. ilah .. 

Fakat, Pariste bulunan ve 
dünyanın en küçük stüdyosu 
olan bir stüdyoda beş milyon 
kişinin figüranlık ettiği bir 
sabite çevrilmiştir. 

' . 

Bu, ha)Tet edilecek bir şey
dir. Fakat, bu beş milyon figü
ranın bir milimetre murabba
lık bir _yerde bulunduklarını 

söylersek bunun bir şaka ol
duğunu anlarsınızı 

Bu beş milyon figüran beş 
milyon mikroptan ba~ bir 

şey değildir ve sahnede bir 
mik.rosktpun aynasında g~

mektedir. 
Fakat, çevrileıı hakikaten 

bir filmdir. Film, Pastör ens
titüsü tarafından çevrJlmekte
dir Ye mikropların hayatı üze
rindedir, 

.., 
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ıu ~uöat·ıa · 

Şair Puşkin için 
merasım qapılıyor 

Puşkinin · eserl·eri·ne bi·r bakış 
10 şubatta Sovyet Birliği 

Rus şairinin dehası olan A. 
leks:ındr Sergeyeviç Paşkinin 
ölümünün 100 üncü yıl jübile. 
sini. yapacaktır. 

Puşldnin eserleri Şekispir, 
Göte ve Balzakm eserJeri. gibi 
ölmez edebiyatın temel taşınr 
t.eşkil etmektedir. 

Bunlar yalnız bugünkü de. 
ğil, gelecek nesiller için de 
zengin, manevi servet hazine
si olarak kalacaktır. 

«E,·geniy Onegin» «Tunç 
S üvari» «Yüzbaşının kızı» ve 
diğer Paşkinin eserleri, herbL 
ı·i fikir, his ve yiiksek ilham 
kaynağıdrr. 

100 seneden encl yıızılmış 
olan Puşkinin eserJeri luyme. 
tini kaybemtedi. Belki onla. 
rı olrnyan bugünkü nesil o za. 
manın neslinden daha canlr, 
daha incelikle hissetmektedir. 
Puşkin dcninin okuyucuları 

ancak mahdut bir kısım eser. 
!erinin kıymetini anlayıp tak. 
dir edebilmiştir. Şimdi ise 
Puşkin ve onun dehası koca 
n1illctin edebiyaHileminde en 
yüksek mertebeye Yar-mış ola. 
ı·ak tanınmı~tır. 

Puşkin, şayanı hayret bir 
in..:elikle yaşadığı devrin in. 
sanları \'e ara.Jarındaki müna. 
sebetlcri canlanJırmıştır. Za. 
mLınının ni'.ncv·; ...:r urlamı Jlup, 

ternkl.iyc ait her fikir ve ha. 
:;:eJrete uyar ve başta bulunur. 
d .ı. Aile :e asilzade olmakla 
beraber, kendini Leğcnmi~, 

kendinden başka kimseyi aclam 
yerine koymıyan, cahil ve 
kalpsiz 1adegfrn zümresini c. 

serlerinde acı bir istihza ve 
ist.ihfaC!a damgalamr~,1 iki p:J. 

. ·ralık etmiştir. 

Yüz sene evvel hayata ve. 
da etmiş şair - -kendi gü. 
nünden ziyade bizim zamanı. 
mıza yakındır. 

On dokuzuncu asırda genç. 
ler arasında şalgın bir halde 
türemiş Bayronizm, «Spleem> 
,.e Puşkinin kulla'ndığı tabir. 
h~re göı'e «haya-ta karşı bez. 
ITT"'l lik,· vakitsiz l'llhi ihtiyar. 

.,. 2 KURUN'un ilavesi 

lı!<» · kendisin'de zerre kadar 
yoktu. 

Puşkin için yaşamak - his 
etmek, hareket etmek, her 
günkü şeyin nksisadası olmak 
demekti. Puşkin için ne coğ. 
rafya, ne de tarih içinde hu. 
dut yoktu. Yunanistan, Ro. 
ma, İspanya, İtalya, -Tür. 
kiye, Lehistan, eski ,.e yeni 
şark - bütün bunlar Puşkin 
için birer canlı mevzu teşkil 
ederdi. Bunları, mukaddes 
ilham alevleri içinde yanarak 
y~zdığı için bu alevin yazıla. 
riJe okuyanların ruhlarını da 
yakardı. Bütün büyük sanat. 
karlar gibi Puşkin de bir re. 
alisttir. Nazım iislubile yaz. 
dığı «Evg~ni Onegin» ismin. 
deki roman, o devrin Rus ha. 
yatını olduğu gibi göstermek. 
tedir. 

Pu~ltin Rus kültürüne yeni 
temiz edebi dili bahşetmiş, 

memleketinin en hüyü.k şairi 
olmuş ve bu suretle yurdunun 
edebiyatı dolayısile dünya e. 
debiyatında şerefli bir mevki 
kazanmıştır. 

• 
A. S. Puşkinin c::rleri yaL 

ruz biiyük insanlar arasında 

değil, küçük çocuklar ve ım:k 
tepme. :::r:· ~:n.Jan tanınmak. 

ta ve ~ok sevilmektel'.r. 
Pu::kinin mim masallarmı 

her çocuk evvela evde büyükle. 
rinin ağzından din :er, ::onra 
nıektepte oku:-, ::~~:.'.1:.llardan 

son: diğ"r:· esc:·!<.'rini, 

Pu.şkin lise t<J
kbesi 

t.crcilm~i hal n hayatını öğre. 

nir. 

Sc·. _t Rusya..: · ~-::.!orina 

T.'1:-.:ı tında edebi veya her 
hangi bir sanat branşına dair 
miisamere nevinden toplantı. 
lar yapılır; çocuklar arasında 
muhtelif edip ve sanatkar hak 
~unda bil!tler üzerinde yazıl. 
mış sn- :ıer vasıtasi1e anket 
. apılır. Her. çocuk üç suale 
cevap ''erebilir. En iyi mu. 
vaffak olanlara kitap v.s. gi. 
hi !: ~.·.veler daı;ıtıl !·:: Bu 

Sov:. : r-::Xkları 
arasında büyük rağbet gör. 
mekte ve çocuklar mükafat 

almak hevesile istenilen ma. 
IUmatı, kitapları karıştıra 

karıştıra bulur, okur Ye öğre. 
nirleı-. 

Taşkent şehı·inin Piyoner 
(izci) sarayında çocuklar için 
Puşkin eserlerine ittihafen 

musikili bir balo tertip edil. 
miştir. Bi!l beş yüz <;ocuk, 

büyük şalı-in eserlerine ait 
kostüm ve maskeler giymi:jler. 
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K A N~ A T 
Ey bulutları uçuşan gök, 
Kokusunu duyduğum bahar, 

Ey gözlerden saklı tabiat .. 

Beklemek neye yarar. - Rüzgar 
Mesafeleri içime dök! 

Gideyim bırak IJeni hayat. 

Gideyim, Tiren. gemi: K A N A T •.• 

Ziya Osman 
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di. Puşkin~ ait Viktorina an. 
keti de büyük bir muvaff aki. 
yetle yapılmıştır. 

Şimdi So,·yetler Birliğini~ 
gerek matbuat, gerek güzel 
sanatlar şubesi bütün dünya. 
ca tanınmış şair A. S. Puşki. 
nin jübilesi hazırlıklarını yap. 
maktadır. 

Yalnız devlet basım e\'i ta. 
rafından Sovyetler Birliğinin 
belli başlr muharrirleri tara. 
f~ndan Puşkin hakkında yazı. 
lan 11 eser ,.e Lcningrad rcs. 
samlık basım evi tarafından 
Puşkin ·,·e eserleıine ait hir 
kısmr renkli olmal< üzere 2-00 e 
yakrn t -'ılo V"e resmi ihth-a 
eden bir albüm çıkarılacaktır. 

Diğer taraftan Puşkin !,;o .. 
mitesinin gayretilc gramofon 
tröstü, Puşkin <'debi ve m tL<;İ. 
ki eserlerine ait - opna.lar. 
dan parça, romun ' '.S. - 200 ~ 
yakın gramofon 'plağı da çıka. 
ı·araktır. 

~ 

- - Evet l\.-0m§ııcuğıım. Ko
cam daha bahçe timar etmcğe 
y eni başladı. Omrn içiıı kom:;u .. 
rtıu~ın horozuna bcıı::cr bir re .. 
ıtlm çıkarmadan •bvveı yumufta 
ycıpıy<ll\ ' 

- K.anm her gün bir siipürgc sopası kırıyor. Sonr<u.ı.aıı "7:,a .. 
bakat sende!,, diyor. r ··~.c:lm rok </(!yamklı imiş ... 

\\ \ // 
' 

- hıtc scı:gi. 
Zim ... Yeni clbi,, 
sem için seçti~ 

ğim yeşil, t1pkı 

bu adamın sırtm 
daki gibidir. 

rb 
ı .. -te 
n'.'.J~ 

~·" 

® 

e 

( 

GJ 

- Kömür di! · 
ponuzıın kaı\ttl.. 

lık m.ahzeııinde 

gece bekçilwi 
yapmak istiy0-
rum ..• 

- Kapınıza 

altı kilit kbydur 
ınuşswıuz. Hır

stzlardan mı kor 
kuyorsunu.::...'! 

-- Hayır. Oe~ 

TC'IJClnda.n'.. 'kur
kıtyorum. 

Pek Yakında 
K..URüN Uavelerir~de okuyacağınız 

meraklı ser.ilerden biri 

Bugünkü meşh.urlar 

Nasıl yaşadıklarını 

biliyor :fiıu sun uz ? 

Cumartesi Günü 

Deniz f eTierlerinin 
masum 
Çok güzel 

kurban/art 
bir deniz yazısı 

Cumart.esi ve 
Çarşam·ba 

·KURUN 
ilavelerini oku.mayı j.hmal 

etmeyiniz 
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rilen 
eş 

bir 

A~, .aMm Mr kmafertaut.t olup btteıeleri aHren11M
le~" gqrteciler ö~i gQeteleritte tek/on14, bU. 

. dirir'lerkett 

Kon.f enı311, iki kl§lnln belli 
hir me:Mle berinde anlaşma 
yolunu aramak ilıere buluş

tukları yerde başlar. Konte
ranstan maksat ve waye, mü· 
tahassıslarm buluprak mU
h!m bir mesele etrafında us· 
laşma yollannr aramalarıdır. 
Konf eıır:ıalarda, va.katar or
L.y:ı alınır, muhtelif teYler te- • 
fer ~.lt.'\ ııynlır, türUl fikirler 
karşıla~tınlır. Konferanslar 
sırasında, bpılıır önünde 'da
ra'l 1·~~dar, gelen hcr!cese. 
'6Yle derle:: "'l~eride konfe-
1'11M var. Gltilmesl, yasaktır. 
Bu aralık, İtierldet-IJ~ .. :'~ı. hiç 
bir kiır ~ rahat.quı ed. ez
ainiz 1., Evet. çlin.kil içerf cle be
yinler · 'lyor, fK irler ~nr:nsı

yor, h · fert, '·ar kuv . .,,tile tm
ra-.n·ordur. 
I~onfemnslardan çoğu, ka

palı knpı arkasında tereyan 
eder; mütettScisler, tehlikeli 
rakiplerdlr, muarı~lardır. On
lar, ku:aklaıını ana!tt.ar Mli
flM ko:.arak, içeride olup bi
ten şeyleri, tek kellr.te ka~ır~ 
maksıznt işitmek, öğrenmek 
isterler. Likln, k&nfetans ya
pan müta: .• 1ssıslann kararla
n, ancak zamanı gelmeden 
ifşa edilmedikçe bl'r kıymet 
ifade ettiklerfndent dışarıda 
kilerin zamanı gclmedtn bir 
şey işitmemeleri hususunda 
tedbit· ve ihtiyat elden btrak1l-
1naz. 

Bu gibi ihtisas konrenmsla
rı, en çök Amerlkada topla
nır. DUnyanm en gen~ en can-

S. 4 KURUNun tLAVESt 

lı büyük memleketi olan Ye 

daima yeni yeni icatlara sahne 
teşkil eden aynı uımanda, za
hire Yesaire üzerinde dünya 
piya.sa!;ı fiyatları tesbit olu
nan bir memlekette yapılan 

konferanslarda, karice bir şey 
sızmaması için çok ~itiz davra
nılır. lktısadl mese~ler bahis 
ıaev.zuu olurken, ını:hteJdrle

rin. ekonomi casuslarının be
lirtilen kararlan zamanından 
evvel öğnerek, bunlan suya 
dilşürm~k 7oluncla laarekete 
&"eteınemelerl için, pek uyanık 
davranılır. 

Konferans )'apaalara karşı 

taraf Ynzl)"etlndı olnlar, ller 
haqi bit' suretle, koaferauta 
olap bitenltrf aıealt •catrna 
ötreııebUmek tize~ Jaeı- ttlrlü 
vasıtaya baş ftl"llrla.r. Ve 81k 
sık -da, en şlddetH en~llerc, 
t!'l1 btt kontro1~re ra~en, 

olup bUen1~rl Bttllit $tC8~a 
öğrenerek, konf--- iayme. 

ara oegışıı 
konferans 

-

Amerikada konf e
ranslar nasıl 

aktedilir? 
işin içine çok kereler detektif

Lerın de karıştığı otuyor 
tlal IUçe indirirler, brarları 

8111& ·düşürürler t 
Konferans azası, blribirlerl

le ve kontrol teşkilatı ile iyice 
taıaışnıış olsalar, kapılarla 

A~ya

pılaft deıtltder 

kotıferanst ccı. 

BelerifldeK bi--
nlwM 

Bir lcottferou fçN petteereler ..... ~ 

pencereler kilitlenmiş bulun .. 
sa, hatta telefon telleri bir 
müddet için kesilse bile, · dış 
Alemin I~ !leme nüfuz edebil
mesi, içerdekf işlerin dışarda .. 
kilerin me~hulö kalmaması 
tehlikesi, daima vardır: Hele 
açık gÖz bir gazete muhabiri, 
akla gelmedik bir vasıta ile 
ıbir şey öğrenmeye görsün ! 

işte, vaziyet, ha kadar nazile 
«))doğundan, Amerikada kon .. 
f eranslu hususi teşki1itla mu
hafaza i~ini tizerlerine alan 
kimseler, detektifler gibi uya
nık khnse1erdir. Akla gelme
dik şeyler olabileceğine kant 
l'e bunJan inlemeğe hazır, hep 
tetikte bulunan, en basit, en 
alelade bir araştıncıyı bile 1s .. 
tihfat etmiyen, hiçbirisini mO· 
himsemezlik etmiven bu uya
nık kimseler, konferans1ann 
ne gibi şartlar altında akd .. 
olunduğu ve oralarda olup hl· 
tenlerin ne gibi asoller arAştı .. 
nldığı hususlarında, tanı 'ma .. 
nasile bilgilidirler. 

~{onferanslar, ~eşit çeşit 

usullerle muhafaza altında 

tutnlur. Bu muhafaza usulle
ri, adeta dahiyanedir. Fakat, 
karşı taraf da, dahiyane düşü .. 
nür. Çok becerikli adamlar te- . 
illin eder. Öyle ld, içeride mu .. 
a.kere ve münakaşaya gİri~
Jer hiç farkına ftramadrl.:Jan 
halde, dışarıda iki tarafın 
adamları, bhibirleriJe bükesl· 
ye ve hatta krrasıya mücadele 
halindedirler. Dolayışile, Ame 
rlkada bir konferans akdi kin 
ha'm"lık ya,manın, muhafar.a 
teıfbirleri almamn ne <'emek 
olıh1fumı, bunua •e kadar <"e
tin bir ı~ n":111~1mn. fa~a'f'v11r 
etmek .., ..... ,.,. ::,..,.n,. fm+~n ted 

(&mu: 8 ~) 
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Ekinler ,Su 
istiyor! 

Bir ııolkan ağzı gibi güneş 
Durmadan püskilrüyor ate§. 
Bir ampül gibi patlıyaca1c 
Kilre çatladı toprak 
Güneşin bu hararetinden. 
lsla.k bir öpücilğe hasret 
Toprak. Geçivermiş kendisindeıı 
Nasıl umulur ondan medet, 
J' c tıasıl 'beklenir bereket! 
Yalnız yanıp tutuşnı.ak yetme'.!, 
Yağmur 'boşamnalı, yağmur tez. 
fkbe toprak çatladı yer, yer; 
Susuz M81l büyür elhıizt 
C'rüM§siz olamazlar ama 
Yağmur da yağmalı brada! .• 

ldr.s &hmet 

Sigara satıcılığın .. 
dan revü 

yıldızlığına 

<a ün::i:dcn devam l 
sUrmeden evleneceklerini tah. 
min ediyorlardı ve bu tahmin. 
lerinde isabet ettiler. 

Fakat yüzü yaralı iken :ı. 
meliyatla cüze1en kıza gel!u. 
cc, bu k,,, herkes tarafından 
pek arzu edilen bir revünün 
i(&ro heyetine dahil olmuştur. 

Yeni elde! ettiği güzellik 
hfrkesin ta~dlrini kazanıyor. 

do. Vaktil .. ,receleri rUyasın. 
da arzulad ~r şeyler şimdi ta. 
hakkuk etmi~ti. 

Fakat bndisine bu iyiliii 
yapan milfoner • delikanlıyı 
"daima görm~ği ve ona teşek. 
ktir etmeği istiyordu. 

Nihayet bu da oldu. Lids 
seyahatten .~öndükten sonra 
bir akşam, bu kızın şarkı söy. 
)ediği tiyatroya gitmişti. Fa. 
kat onu Jiğer güzel k:z1ar. 
din ayırt t•dl'memişti. Bun'l 
mukabil kl7., onun Lids o]du. 
gunu derhal tanımış \'e bir 
kü~ük kağıt ynzarak oyundan 
sonra kendisini görmek iste. 
'dlğini söyfemiştir. 

Filhakika, oyundan sonra, 
kendisine güzelliğini tekrar 
kazandırmağa yardım eden bu 
,delikanlıya nasıl .teşekkür e. 
dcccğini şnşırmış , .c ona sakin 
bir \·eJinimct göziiyle haka. 
kalmıştır. 

Genç Ye iyi l<alpli milyo. 
nt'r ise, tM·a7.u ile: 

"- <Adden giizel hir k!Z. 
sm sen!,, 

R - J({T..,tT•• ·- '' •'rrrt 

Dunyada ,~n şayanı aık.K<ı1 
tevkif ha.disesi hangisidir? 

Ui. _. ,ıda en ~ya. . ••. kat 
te\·kiı t- ·disesinin ne olduğu. 
nu sor: n biridne, tc .. :ıe~i bir 
ı J::S ş. nu anlatmış'· 

"Hr dt!~ bir po•is l:ir sa. 
hıkalı: ı takip ediyor :u. llir 
nehirin !;enarın:ı gel~iler. Sn. 
bık:-' cub di)e nehrin •içine 
at:::.dı. PoHs de arkasından. 

y ,e po•·s, cabıkahyı suyun 
içinde te•·kif etti. 

Bir her;ecak daki
kası nasıl ifade 

edilir? 
.Lonı!canın dokuz katJ, bir 

binasının üst kadında ott ran 
bir centiJmek hirisile kavga 
ediyor ve neticede, fevkalade 
heyecanlandığı için adeta pat. 
lamak derecesine geliyor ,.e 
bu heyecanını herhangi bir şe. 
ki1de izhar etmek istiyor. 

Fakat heyecanını mey.dana 
koymak için seçtiği usul ga. 
yet berbat bir şey: 

Pencerenin kenarınJa dört 
bine çi~ek saksını duruyor. 
muş. Dokuzuncu katta otu. 
ran centllme-n, bu saMııları ya. 
kalayarak birer birer pence. 
reden aş..-ığı fırlatıyor. 

Pencere sokağa baktığı için, 
bu hadise, adeta küçük çapta 
bir hava bombardnruµu hali. 
ni almlştı. Sokaktan geçen 
şoförler ve yaya halk hayret 
içinde kalmışlardr. Düşen 
şeylerin saksı mı olduğunu, 

yahut Londranın bir düşman 
tarafınd:ın istilaya mr uğradı. 
ğını kestiremiyorlardı. 

lki saksı, otomobillere çarp 
tr. Epi hasar yaptr. Bir sak. 

Diye iltifatta bulunuyor. 
du. 

Ve sonra, karısı telefoncu 
k'zr alarak ayrıldı. 

Yüzü yaralı iken ameliya~ 

'İle düzelen kızın şöhreti o ka. 

dar sağlamdı ki mensup ol. 

duğu ilk tiyatro kapanınc~ 

hemen iş buldu 

Uöyle güzellik ameliyatı 

şimdi t-vrupada da yüzlercl' . .. 
zengın ,.e prense.si er taraf. n. 

d'ln yapılı)·or. Giinün birind'! 

ucuzlamasııu temnni edelim. 

sı da iki yolcunun önüne düş. 
tü. Yolcular güç hclft .kurlu. 
lup bir saçağın altına sığına. 
bildiler. Dördüncü saksı yo. 
tun ortasına düşüp patladı . 

Şimdi gelelim doku1.uncu 

katta oturan heyecanlı ccntil. 

m~nc: Saksıl;n düşüp parça. 

landıktan ve bunları atan zat 

az sonra karakola götürüldük. 

ten sonra vaziyet hayli deği~. 
mişti. 

Heyecanlı centilmenin duy. 

guJarı tamamen değişmiş w ... 
şimdi fazla . heyccalannnlar 

hakkında \'erilecek cezanın ne 
olabileceğini anlamağa çalı. 

şan bir dikkat nümünesi hali. 
ne gelmişti. 

Sahte pa1ayı 
anlaga'bilir misiniz? 

Sahte parayı anlamak için 

ne yaparlar bilir misiniz? 

Soğuk çay içerisine .mi so. 
karlar? Sıcağa mı sokarlar? 

Doğrusunu isterseniz,' sah. 

tutarlar. Çünkü sahte bank. 

te banknotu evveli sıcata 

not sıcakta kıvrılır. 

Eğer buhara tutacak olur. 

sanız, rengia.in de s0lduğunu 

görürsünüz. 

Gardiyanlar - Şu çı1uımıı 

-ıo ~IJf ,unu?fo'?JP?J.tu 9ıtV'l{f1{ivy 

clıığunckm emin misint. 

Beş dafa tarihi 
değiştirilen 
konferans 

( 4 ii,,c:ldcıı dcı·am) 
bir1cr.c .ra~ men, çok <ic.a , lı:on
ll'r.ms tarihinin ~~n c.. .... ı . • <.il•<L 

deJi ?tirilme.;i lazım geııı. 
l~uııda:1 birkat; 1'enc cvvt•I, 

mühim bir honferansın tar.illi, 
be~ defa .:!eğiştirilmek icaı> ct
mi;:ti. Nihayet, ''Bulut tırm:ı
layıC!I,, der.ilen de ·ı yapılı \'C 

up::zun ap::.rtımanlardan biri
nin yüz kırk:ncı .katında, lıir 

ziyafet ter~ip edildi. (;eni~ t:ı

raçad:ıki . z:;af cttc gilıel \ c 
şık kadınlr.r, yakışık1ı . .• ~an 
erke-kler de huluştuJaı·, clans
ettiJer, .fJört yaptılar. Gt>Ct> ya
rısına doğru erkekkrden ba
zıları - !.onferan:S azası - güle
rek, şakalaşırak küçiifi Lir po
ker partisi yapmak için, bu 
oyuna mahsus salona geçtiler. 
Cazbant, çılgıncasına devam 
ediyordu. Ziyafet, Nevyok 
zenginlerinden herhangi biri
nin vermesi mutat olan bir zi
yafetten farksızdı. Buna na
zaran, karşı tarafın bir şeY, 
~akmaması ihtimali yok deği1-
df. Fakat, karşı taraf da çok 
kurnazdı. Onlar da koku al
mışlar, kuşkü1anmı:ılar, salon
daki palmiyelerin arasına bir 
daki pa?.:niyelerin arasına 

bir mikrofon yerleştiril • 
mişti. Bu mikrofon sa • 
yc_: .. .:e , J·arşı tarafa men. 
su~> bir ga:~~ i.:arehane. 
sinden, salonda konuşulanlar 
güzel güzel duyulup, kolaylık
la not edilebiliyordu. Onlar 

hesabına her şey milkemmeldi. 
Lakin, koLferans detektifi, 

sevki tabii ile, işin içinde bir 

uygunsuzluk oldu"undan şUp. 

helendi. 1.aten detektifiler, US• 

ta olurlarsa, tiiitUn emniyet 

verici zevahire rağmen, \'CSV~ 

seli hareketle, çok defa bu vcs• 
veselerinde isabet gösterirler. 

Detektif, palmiyeleri el yorda

mile araştırınca, mikrofonu 

bularak, salonla matbannın 

.irtibat.mı, derhal kesinrdi. 

Konferans, istisnai olarak, ha

rice su sızdırmadan, kuruldu. 

kuranlar lehine, müsbet neti

ceye varıldı. Ne fevkalade, ne 

harikuJAde şey bu! Hele Ame

rikada ! 
Bu yazı, tanınmış dünya ga- • 

zetecilerinden Robert Reger 
tarafından yazılml§tır. Fotoğ

raflar, 'Şostalindir. 

• 

# t , -1• s emışıım. 
OndoKuz senedenberi ~Ör olan bir 

adam anlatıyor : 
.. 

Elfe·rıe oltumak ne demektir? 

Biliyor musunuz ? 

Yalnız gözlerinizi değil, iki 

elini.:i de kaybetseniz hala ya

şamak .ister miyditıiz? 
" .Jşte, ben on dokuz seneden-

be ri gözlerim kapalı ve par

maklarımı kaybetmiş bulunu

yorum. Bu hale iHc düştüğüm 

uman şüphe1iz ki ölmeği arzu 

ediyordum. Fakat bugün ha

yatımdan memnunum. 

1914 de idi. Bir gün kışlada 

askere silah dersi veriyordum. . 
Birdenbire ne oldu bilmiyo-

rum. Büyük bir gürültü kop

tu. Kendime geldiğim zaman 

kendimi hastahanede buldum. 

Yalnız, gözlerim bağlı idf 

Yanımdakiler anlattı: 

Talimde kurşunlar ateş al

mış. Ilenim]e beraber bulunan .. 
arkadaşım da ani de ölmüş. 

Ben bir ;mucize kabilinden kur 
tulmuşum. 

Vücudumu bir külçe gibi 

hissediyordum. Bir yandan 

öbür yana dönmek istedim. 

Dönemedim. Göz1erimt açma

Jarmı söyledim. Açmadılar. 

O zaman gözlerimin tama

m: !~ kör olduğu aklıma gelme
n· _,, .. Yaralanmış da bağ1a-

m1:;-L~r sanıyordum. Nihayet 

bir gün doktor vaziyeti anlat-, 
tı. Erte.si gün de ameliy~t ma-, 
sasına yatırarak parmakları-

mın kangran olan ikisini kes
tiler. 

O zaman düşündüm: 
Ilütün parmaklanmı kese

cek olurlarsa ne yaparım? Ar

tık ondan sonra benim için ha

yat kalır mı? Nasıl yaşarım? 

Ne iş görebilirim? Ellerim 

olup yalnız gözlerim olmasa, 

körlerin yapacağı birçok işleri 

yaparım. Yalnız ellerim olma

sa da, gözlerim görse yine bir 

iş görebilirim. Fakat, bize 

hayatta en f az1a ]Azım uz~v

la rımız olan gözlerimle elleri

mi k~ybettikten sonra görecek 

ne iş, tadacak ne zede kalır? .. 

lşte o dakikada ölmek iste

dim .. 

Fakat, bereket \'ersin, par

maklarımd •• n yalnı~ i:dsinin 
kesilmesile kurtuldum . .!lugün 

kalan sekiz parmağımla, kör 

aUabesini • okuyarak, birçok 

şeyler öğrenmiş ltu1unuyorum. 

Hayntrmı (':t 'hu sahada ·kaza-
• 

nıyorum: 

m.:r alfabesi ile ~'.azılmı~ in: 

ciJi senelt:rce "okur'1lrak,, ez-

19 ~kör ya
§ıyaıı adam .. 

berlcdim. Şimdi şehir ~ehir 

dolaşıp, ki(u;ererde incilden 
parçalar okuyorum. 

Ellerle okumak! B(:ki bu 
tuhaf g~riilür. H&kikat::n de, 
elle kabar:k harrıeri yoklıya
rak bir "yazı,, yı a:\la;ıağa pek 
okumak denmez. Fakat, körle
re m,ahsus bir a'Jf ab~yaptıkla
rı halde bu alfabeyi elle oku
mak manasına gel~ bir keli
me . henü7. kat edilmiş değil
dir! 

Körlere mahsus alfabeyi he
piniz bilirsiniz: Bunlar, her 
harf için bir, iki, üç, dört .. 
not.tadan müteşekkil kabarık 

harfledir. l\1esel:1, bir nokta 
A demektir. Altalta iki nokta 
B, yanyana iki nokta C, yan
yana füi nokta sağ~akinin al
tında bir nokta d:lha n demek
tir. niz hunlan uzun müddet 
talim Nlcrek öğrt'niriz. 

Sonra, lıu ikabank harflerle 
yazılmı;ı kitaplarımız ,·ardır. 

flunları, elimizi satırların üze
rinde gezdirerek, okuruz. 

Delki size böyle bir kitabı 
okumak son derece zor, hatta 
inıkiin.sıı gelir. Fakat, biz ah
~mbr için, gayet ~olaydır. 

Fakat, , ne kör olun. ne de 
kör alfabesini kolay okumağı 
öğrenin .. 

Kadın - Tcleuizymı ~i•Hsmtn bu hali ne lJÖ!f~~ 
Erkek - F11-tl>ol maçı seyrediyordum. llahcme 1rı::du11. Bt.lft

tı.a bir 1:azo att1nı. 



Yazan 
Madam Lobrev: 

• • 

- Yemekten sonra konu. 
'Şurum, diye düşündü; bu her 
.halde daha iy) oJacak. 

Ve, fırsat düşünce küçük 
konferansına l;aşladı: .. 

- Sevgili çocuğum. Bu sa. 
bah ihtiyar kuzinimiz Dora. 
dan bir .mektup aldım. Yega. 
ne varisi sen olduğun için 
günün birinde sahip olacağım 
}"trleri ve köşkü sana tanıtmak 
n göstermek istiyor. 

Bu ::· . · • · _:ı. der! -ı.J yerine 
ı;c: .•• :r.: · i llizır.ı bir şükran 
borccdur. 

·• r.:üphem düşünceler. 
den sonra Giy hemen gitmeğe 
karar ,·erdi: 

Taşrada sonbahnr iyidir .. 
Yaşh bir kızla beraber olmak 
her ne lrndar can sı:::~ı ise de 
ornrn y• ;,1 yapacal .. ı geZinti. 
)er beni eğJcndirmeğe ·.afi gc. 
li:-. 

* • • 
Uirkaç gün sonra Giy, Mile 

Dora taraf.ından çok iyi kar. 
şılandı. Ertesi gün erkence 
kalktı ve ihtiyacı kendin • 
de gezme hissetti.Ormanın son 
:,ahar renklerinden o kadar 

S. 6- KURUNun ILAVESt 

BAROME~TRE 
kız. Al1ahısmarladık mösyl. 

- Size nasıl teşekkür et. 

meli matmazel. liiç olmar.sa 

sizi görebileydim. 

\ 

Berl·a Selçuk 

Canavar gibi iki köpek, bir 
şimşek hızile önünden geçip 
içeri daldılar • 

Bir ses amirane bağırdı : . 

- Buraya gel, Stop!. 
Karşısında 
silkeleyen 
ruyordu. 

saç~arını · gülerek 
genç bir )(ız du-

~! ;li bahşetti ki ih~ · : kuzi. 
ni hayran oldu. 

....: G:.::.~.ı siynh bir nokta 
var,~de :Ii genç ad::n:. ':'eh diş 
ed:ci buJutlar toplanıyor, aca. 
ba bize ..... ··.:~erecekler. 

- O kadar büyük birşey 
deiil 1.a:'lncderim. Dar:::ıctre. 
ye bakınız ya\TUm. 

Giy, parmaklarının ucu i)e 

L. __ ::treye dokundu. lyi 
·.:ayı gösL. :. ordu. 
Buıu··_:·la eğlenerek yola 

.: ;:.;üldü. Halbu!.: rarktan 
çıkarkc:t küç:.ik yr_~::rnr tane. 
]erinin düşmekte oldufunu 
gördü. Herhalde duam et. 
rnez diye düşündü. 

Ormana doğru yoluna de. 
vam etti. Fakat daha ormaa 

na varmadan ince yağmurun "" 
ziyadelcştiğini gördü. Bir 
müddet sonra Giy, adamakıllı 
ıslanmıştı. Sığınacak bir yer 
aramağa başladı. Alacağı yol. 
dan emin olmıyarak bir fun. 
dalığa doğru hayh yürüdü. 
Fundalığın içinde bi. kulübe 
olduğunu sevin~le gördü. Ora. 
ya doğru koştu. 

Kapıyı kolayca açtı, içeri 
girdi. Genç bir piliç gibi :oıil. 

kindi. İçerde iki tahta bank, 

ve bir küçük masa vardı. Dip. 

te bir ocak Ye içipde yarı yan. 

mış odunlar görünüyordu. 

"Bu kulübe herhalde ser. 
serilere sığınak teşkil ediyor. 

du. Yolumun üstünde bulun. 

duğu için ~ok mesudum, dedi. 
Sonra kapının eşiğine otur. 

dı. ve bir filozof tanile yağ. 

m • .ı. :?yr!?tmeğe lı. ·ı .. ü. 
Çl.ncü sigara.-.ını yakmıiitı ki 
bir hadise zuhur etti. 

Bir barometre
den ne ·ümit e
dilebilir?~ Bel
ki hiç birşey !. 
Fakat bir çok 
felaket ·yahut 
sadetlerimizin 

de küçük. bazı 
şeylerin:. elinde 
esir olmadığını 
kim söyliyecek 

Şimşek s :L·:.!ile -~ ·.·:.ı- gi. -~-.-----~-..----~ 
bi iki :~öpek. ona • doğru 

''Harikulade güzel, diye 

düşündü. Küçük bir orman 

perisine benziyor.,, 

- işte gördünüz mü, dedi. 

Hiç de zor değilmiş. Şimdi 

çabuk gelin ve ıs ınm. Böyle 

bir .ha,·ada nasıl dışarı çıktı. 

nız. 

- Böyle olacağını hiç zan_ 

netmiyordum .. Hem baromet. 

re iyi havayı gösteriyordu. 

Genç kız bir saniye ona bak 

tı. Sonra başını elleri arası. 

na alarak kahkahalarla gül. 
rneğe başladı. 

- Oh dedi. Siz tabii bi. 
Jemezsiniz. O barometre da. 

ima iyi havayı gösterir. Mile 

Dora bunun farkında değil. 

dir. Misafirleri hazan onun. 

Ja bu yüzden eğlenirler. 

- Dün gece gc!diei-n için 
bunun :arkında değildim. lt"a. 

kat bundan dolayı pişman 

değilim . 

Bunun sebebini sor!:.::dan 
-:r.; : -:: birden kalktı: 

- Y~.ğmur durac -, ben. 

- Belki, diyerek kapıyı dik 

katle kapadı nsüratle uzak. 
laştı. · 

* • • 
Giy, rüya gördüğünü zan. 

netti ve Mile Dora.nın evine 
_gelince uyandı. 

Yemekte ihtiyar kız: 

- Oğlum, bugün bazı kim. 
seleı·e küçük bir çay verece. 

ğim. Siz de e,·in "genç kızı,, 

olduğunuz için misafirlerime 

takdim edeceğim. 

Genç adam, büyük bir sı. 

kıntı ile: 

- Emredeı·siniz efendim, 
dedi. 

Birkaç saat sonra ihtiyar 

kızın yanında birkaç yaşlı ka. 
dınların soğuk konuşmalarına 

aynı şekilde cevap Hriyordu. 

Birdenbire salonun kapısı ye. 

niden açıldı. Gene yaşlı bir 
kadınla karşılaşacağım zan. 
neden Giy, ağzı açık kaldı. 

Bu ışıklı ••e se,·iinli siluet 
Mari Roza idi. 

Ilirşey söylemeden şaşkın 

bir halde onu selamladr. Mlle 
Dora: 

hü: ::m ettiler. önünden ladı. -r.;_ _ne yolumu~ de. 

hızla geçtiler ve içeri daldı. ':.::1 :!ttik. Kulü'>emin 1 ;;ı. 
Jar. ,. .: p:-.mayı uiluttuğum ddı. 

Bir ~ .,:;, r.miranc bağırdı: 

- Bu.aya gel S!c.;>. 

Karşısında saçlarını güle. 

m.ı geldi ve sl :.l ~.ikte oturur. 

n gördüm. 

- Küçük n sevimli dostu. 
zemiyor.. Sıkılmamanız için • muz "Beranjer,, dedi. 

size birşeyler ikram edeceğim. Genç adamın gözleri iki 

rek silkeleyen bir ~~nç ikı& 

dııruyo::!u. 

- Bonjur Mösyö, dedi. 
Talihiniz olduğu için iftihar 
r- ·lr ·.:lirsiniz . 

-1'-1 ·e:ı dolayı, M&::nr.zel? 
- Tabii. :Darakamın ka. 

pı :mı · ~ µa:-.ıayı unutmuşum. 

Eğer · :;yJe olmasay<!r sırsık. 
l~m o!nc:ıktınız. 

- : !:-..sıl, bu_ kul~bc sizin 
mi? 

- Benimdir. Sığınmanıza 
: ~rd::n eden mesut k>Bau::~tcn 
ı• la: ;~k . emnunum. 

Gc:ıÇ :.~ ' \ kendini takclim 
"tmek için büy"!< bir ne:.ıket. 
le iJildi: 

- Sizi görünce "Mile Dora,, 
nın kuzeni oldoğuı~-z_a anla. 
mış~~m, <"":·e genç l:ı - sözUrıc 
de,·am c. ·:. 

c: ... ;:.:.şırdı: 

- Beni r:ısıJ n ne =:.-:ıan 
gördünüz? 

- S! :> ile beraber sabah 
gezinti'1li .·~pmak fçfn çıkmış.. 
~ Blrdenbfre 7.81mm ~ 

O t"'.3 ont:nla beraber gül. 

dü: 

Hem konuşuyor, . hem de muzip gözle karşılaştı: 
genç adamın önüne birkaç a. 

-· !Jahf, dedi, • ıslak bir 
:~.:;vana benziyor11.D1. 

- Ha; , sadece ısl.ınmış 
'Jr • ": :;öye ılteriziyorr:: .. ~:z. 

· kurutmak ;}az!ln. 

- Nasit..:t.iu. işi, fakat .• • 

- rakat bir -~eynk saatte· 

oluverir. 

, 
YUÇ kestane at:yordu: 

- Bunları sabah toplamış. 

tım. Kabuklarını sc. ·ar mısı. 
nız? 

Büyüle bir dikkatle işe ko. 
yoldu. 

- İsminizi sorabilir miyim 
matmazel? 

- Mari Roz. 
Kesta.nele.r JoZ&rirken onlar 

geyezeliklerine de\·am ediyor. 

lardı. Bir müddet ::onra r;enç 
kız: 

Hem konuşuyor, hem de · 
bUyUk bir dolap· a~ıyordo. 

IÇindtın tahta parçaları ve ga. 

zeteler çıkardı. 
.... · :r. lla,>"di çabuk 

Giy mahcup ve hayran °1•• yiyelim. lki, dört, altı, sekiz. 

muştu, . ~ •e sizin payınız, bunl::r da 
Sükunetle genç kız ateşi l;enim. 

· • • ia uğraşıyor.:';], 

Biraz ::::>nra neşeli bir • · .,, 

odunları çıtırdatm:ıfa başla

dı. Şimdi köpük.Hl ve· altın 

saçları da aıe,·L:ıiyor ı;ibiydt. 

Alev yüzüne ve ince ellerine 

oynak akisler yapı>:_onl•, 

Gellt adamı 

Giy, şimdi.>'e kadar. böyle 
nefis kesta~ yemediğini · U.i. 

raf etti. Fakat iyice vakit 

geçmişti. Yağmurun durmuş 

olduğunu ve gökün mavileşti. 
ğ:ini gördüler. 

- Şlmdt geç kalmamaldçln 

hemen sftme»zts. tledl, ltnl 

- Neden benden isminizi 
gizlediniz, dedi. 

- :Maceramız zaten epice 
orijinaldi. Sizi bu romanesk 

isimle daha fazla şaşırtmak 
istemedim. . 

Sabahki konuşmaları baş. 
ladı. 

* • • 
Yemekte aziz Mile Dora 

onu .karşısrna almakla ihtiyar 
kuzin: 

- Eğer yanılmıyorsam 

genç misafirim.flen pek hoşlan 
dınız. 

- Katiyen yanılrnıyorsu. 

nuz. O kadar mesudum ki 

söyliyecek söz bula"roıyorom. 
- Tam siı.e göre bir eştir. 

Yarın hemen annenize yazı. 
nız. 

- Oh, ben zaten yazmış. 

trm. 
Giy, birkaç gün sonra an. 

MSkıden p mektubu aldı ı 

t;ı. 

Sevgili küçüğüm. 

Bana ne anlaşılmaz bir 
masal anlatıyorsun. İçerisin. 

de he.rşcy \'ar: Kuzin Dora, 
barometre, yağmur, kulübe, 
bir genç kız ,.e kestaneler .. 
Çıldırmış olmaktan korkuyo_ 

rum Ye hemen hareket ediyo. 
rum. 

.Ertes! ilkbaharda Bernnjer 

ve Giy r.işan1arının gecesi bir 

bahane bularak ormaı.daki 

kulübeyi tekrar görmek üzere 

e\·den uznkla~tııar. 
Birbirlerine, birinci ba~ı 

burada yaz:lmı' ,,1a.1 hariku. 
iade rom .ını tekrar e!rnek is. 
tiyorJa~ 

Ne ;x ii adımltrla uzr.kla. 
şırlnrk . n genç b.. ~pkınca 

dedi ki: 
- Ne ihtiyatsızlık, Uaro. 

metreye ~akır.:ı1 ı unuttuk. 

- Temenni uc~elim. dedi, 
Giy. Evimizin, saadetimizin 

baromPtresi de ı!aima fyf ha. 
\·ayr göstersin 
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